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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน **

โปรแกรมทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ที่พัก เมือง

วันที่ 1 Radisson Hotel Agra ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเทา อัครา

วันที่ 2 KK Royal Hotel & Convention Centre หรือเทียบเทา ระดับ  5 ดาว จัยปรู

วันที่ 3 KK Royal Hotel & Convention Centre หรือเทียบเทา ระดับ  5 ดาว จัยปรู

วันที่ 4 Hotel Platinum Shravasti หรือเทียบเทา สาวัตถี

วันที่ 5 Lumbini Hokke Hotel หรือเทียบเทา ลุมพินี

วันที่ 6 Hotel royal residency kushinagar  หรือเทียบเทา กุสินารา

วันที่  7 Clarks Varanasi หรือเทียบเทา พาราณสี

วันที่ 8 Maya heritage bodhgaya หรือเทียบเทา พุทธคยา

วันที่ 9 Maya heritage bodhgaya หรือเทียบเทา พุทธคยา

โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ทางโรงแรมหองพักไมเพียงพอ  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิแจงเปลี่ยนแปลง 

โดยใชโรงแรมในระดับเดียวกันในการใหบริการ

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

DATE FLIGHT FLIGHT 
NO.

SECTOR DEPART ARRIVE BAGGAGE 
WEIGHT

วันที่ 1 ThaiAirways TG323 BKK-DEL 7.00 9.55 30KG

วันที่ 4 Indigo 6E7319 JAI-LKO 12.05 13.30 20KG

วันที่  9 ThaiSmile WE328 GAY-BKK 15.00 19.40 30KG

รอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสายการบิน แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในช่วงเวลาคอนเฟิมกรุ๊ป
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วันที่ โปรแกรมทองเที่ยว อาหาร 

เชา/กลางวัน/เย็น
ที่พัก

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เดลี-อัครา บริการโดยสาร

การบิน
🍽 🍽 Radisson Hotel Agra ระดับ  

5 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่ 2  ชมทัชมาฮาล อนุสรณแหงความรักและเปนส่ิง

มหัศจรรยของโลก และปอมแหงพระราชวัง อัครา ฟ

อรต - เดินทางสูจัยปรู

🍽 🍽 🍽 KK Royal Hotel & 

Convention Centre หรือ

เทียบเทา ระดับ  5 ดาว
วันที่ 3 เต็มวัน ณ เมืองจัยปูร ข้ึนชางสู Amber Fort ปอม

ปราการพระราชวัง /  

ชม City Palace

🍽 🍽 🍽 KK Royal Hotel & 

Convention Centre หรือ

เทียบเทา ระดับ  5 ดาว
วันที่ 4 เดินทางสูเมือง ลัคนาค - และสาวัตถี 

* บินภายในน้ำหนักกระเปา 25 KG *
🍽 Box Set 🍽 Hotel Platinum Shravasti 

หรือเทียบเทา
วันที่ 5 เชตวันมหาวิหาร - ลุมพินี 🍽 🍽 🍽 Lumbini Hokke Hotel หรือ

เทียบเทา
วันที่ 6 วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี สถานที่ประสูติของ

พระพุทธเจา - กุสินารา
🍽 🍽 🍽 Hotel royal residency 

kushinagar  หรือเทียบเทา
วันที่ 7 สาลวโนทยาน เปนสถานที่เสด็จดับขันธปริ-

นิพพาน / มกุฏพันธนเจดีย - พาราณสี
🍽 🍽 🍽 Clarks Varanasi หรือเทียบ

เทาเทา
วันที่ี 8 พาราณสี-แมน้ำคงคา-ธัมเมกสถูป-สถานที่แสดง

ปฐมเทศนาปาอิสิปตนมฤคทาย - พุทธคยา
🍽 🍽 🍽 Maya heritage bodhgaya 

หรือเทียบเทา
วันที่ 9 ดงคสิริ - มหาโพธิเจดีย -ตลาดพุทธคยา 🍽 🍽 🍽 Maya heritage bodhgaya 

หรือเทียบเทา
วันที่ 10 พุทธคยา - เดินทางกลับไทย 🍽 🍽 บริการโดยสาร

การบิน
เดินทางกลับไทย
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10 มีนาคม 66 กรุงเทพฯ-เดลี-อัครา บริการโดยสาร

การบิน
🍽 🍽

4.30 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1  ชั้น 4 เชิญที่ประตู 1-3 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG323 ออกเดินทางจาก 

กรุงเทพฯ-เดลี เพือ่ตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เจาหนาทีฟ่าฟา ทราเวล  รอทกุทานเพือ่เตรยีมสัมภาระ โหลดข้ึน

เครือ่ง นำ้หนกัสัมภาระ ตามเง่ือนไขขอกำหนดของสายการบนิ นำ้หนกักระเปา 30 ก.ก. ถอืข้ึนเครือ่งได 7 ก.ก.

7.00 ออกเดินทางสูประเทศอินเดียใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีบริการอาหารบนเครื่องบิน

9.55 ถึงทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ตามเวลาอินเดีย ชากวาไทย 1.30 ชั่วโมง พาทุกทานผานข้ันตอนตรวจเอกสาร

เขาเมือง

11.00 บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหารเมืองเดลี

ชวงบาย ออกเดินทางสูเมืองอัครา ใชระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เย็น ถึงเมืองอัครา พาทุกทานเยี่ยมชมเมืองอัครา City Tour ซ้ือของฝากตางๆ และ ผาสาหรี่  

จากนั้น บริการอาหารเย็น แนะนำเมนูพิเศษจากทางโรงแรม ชิมจาปาตี แกงถั่ว และแกงกระหรี่อินเดียสุดอรอย

พักผอน ณ Radisson Hotel Agra ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเทา

11 มีนาคม 66  ชมทัชมาฮาล อนุสรณแหงความรักและเปนส่ิง

มหัศจรรยของโลก และปอมแหงพระราชวัง อัครา  

ฟอรต - เดินทางสูจัยปรู

🍽 🍽 🍽

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา เยี่ยมชม Taj Mahal (ปดทุกวันศุกร) 

ประวัติทัชมาฮาล ทัชมาฮาล หรือ ตาชมหัล เปนอาคารฝงศพสรางดวยหินออนสีขาวงาชาง ต้ังอยูบนฝงแมน้ำทางใตของ

แมน้ำยมุนา ในเมืองอัคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลนั้นสรางข้ึนเพื่อระลึกถึงโศกนาฏกรรมเม่ือครั้ง

เม่ือมุมตัช มาฮาล มเหสีของจักรพรรดิโมกุลชาหจาฮานส้ินพระชนมจากการคลอดลูกในป 1631 จักรพรรดิผูเศราโศกจึง

อุทิศโดยการสรางสุสานที่คูควรกับความรักอันยิ่งใหญของเขา

11.00 บริการอาหารกลางวัน
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ชวงบาย (ตอ)11 มีนาคม 66

เยี่ยมชม Agra Fort ปอมอาครา เปนปอมเกาแกในเมืองอาครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เปนที่ประทับหลักของ

จักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุล

จากนั้นออกเดินทางสู Fatehpur Sikri  ฟเตหปุระสีกรี เปนพระราชวังสรางโดยหินทรายแดง สรางโดยพระเจาอักบัร ยัง

เมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลอยูระยะหนึ่ง สถาปตยกรรมแบบเปอรเซียผสมอินเดียที่วิจิตรงดงามอลังการ

ระยะทางจาก อัคราไป จัยปูร ประมาณ 250 กิโลเมตร ใชเวลา 4 ชั่วโมง

ค่ำ ถึงเมืองจัยปูร ยังไดชื่อวาเปน นครสีชมพู (Pink City) เนื่องจากสีสันของบานเรือนทั่วทั้งเมืองเปนสีชมพูเกือบทั้งหมด 

โดยมีการสันนิษฐานที่มาของนครสีชมพูนี้วามาจาก มหาราชา ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) ที่ไดใหประชาชนทา

บานเรือนของเปนสีชมพู เพื่อแสดงถึงสัมพันธไมตรีที่ดี และเปนการตอนรับราชวงศอังกฤษที่เสด็จมาเยือนเมืองจัยปูร

แหงนี้ในป ค.ศ.1876

บริการอาหารเย็น เขาสูที่พัก KK Royal Hotel & Convention Centre หรือเทียบเทา ระดับ  5 ดาว (พักที่นี่ 2 คืน)
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12 มีนาคม 66 เต็มวัน ณ เมืองจัยปูร ข้ึนชางสู Amber Fort ปอม

ปราการพระราชวัง /  

ชม City Palace

🍽 🍽 🍽

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา พาทุกทานเยี่ยมชมจุดสำคัญเมืองจัยปูร ปอมแอมเบอร Amber Fort และ พระราชวังแอมเบอร Amber Palace ไฮไลทใน

การเที่ยวเมืองจัยปูร นครสีชมพู คือการไดข่ีชาง ข้ึนปอมปราการแอมเบอร ปอมปราการต้ังโดดเดนอยูบนผาหินเหนือ 

ทะเลสาบเมาตา (Maota) สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนแมอยูไกลมากๆ เราจะไดเห็นแนวกำแพงที่ใหญโตคลายกำแพง

เมืองจีน แตขนาดเล็กกวา โดยมีความยาวกวา 13 กิโลเมตรเลยทีเดียว นับเปนสถาปตยกรรมตนแบบที่ผสมผสานกันอยาง

ลงตัวระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต (Rajput) ซ่ึงสรางโดย มหาราชามาน สิงหที่ 1

11.00 บริการอาหารกลางวัน ระหวางทางชม ความงาม พระราชวังสายน้ำ  Jal Mahal

ชวงบาย City Palace, Jaipur 

พระราชวังหลวง หรือ ซิต้ี พาเลซ สรางข้ึนในระหวางป ค.ศ.1729-1732 ในรัชสมัย มหาราชาสะหวายจัย สิงหที่ 2 

(Maharaja Sawai Jai Singh II) เพื่อเปนที่พักผอน และอยูอาศัยของเหลาสมาชิกราชวงศชัยปุระนั่นเองคะ โดยในขณะที่

เริ่มกอสรางพระราชวัง ยังอยูในชวงที่ ราชวงศโมกุล (Mughal) เขามามีอิทธิพลตอรัฐราชสถานแลว ทำใหสถาปตยกรรม

ของพระราชวังจึงมีการออกแบบอยางผสมผสานระหวางแบบราชปุตกับโมกุล
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ชวงบาย (ตอ)12 มีนาคม 66

Panna Meena ka Kund บอน้ำโบราณ แบบข้ันบันไดใจกลางเมืองจัยปรูคะ ซ่ึงต้ังอยูใกลๆ กับ แอมเบอร ฟอรต (Amber 

Fort) ออกแบบเปนแนวทแยง 8 ชั้น จากปากบอลงไปดานลางกนบอน้ำ นับเปนสถาปตยกรรมสวยงามของนครสีชมพู

แหงนี้เลยทีเดียว โดยที่นี่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลงไปถายภาพได จึงเปนอีกหนึ่งที่เที่ยวถายรูปสวยมากๆ ในจัยปูร ลองใส

ชุดสาหรี แลวมาถายรูปตรงนี้กันดู

บริการอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย

13 มีนาคม 66 เดินทางสูเมือง ลัคนาค - และสาวัตถี 

* บินภายในน้ำหนักกระเปา 25 KG *
🍽 Box Set 🍽

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา Hawa Mahal (Palaces of the Wind)  

สถาปตยกรรมที่สวยงามสีชมพู ประกอบดวยหนาตางเล็กๆ หลายๆบาน จุดนี้เปรียบเสมือนแลนดมารค เมือง Jaipur 

สามารถถายรูปไดภายนอกเทานั้น

10.00 พาทุกทานเช็คอิน ณ สนามบิน Jaipur International Airport เพื่อเดินทางสูเมืองลัคนาว เมืองหลวงของแควนอุตร

ประเทศ ประตูสูสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

11.00 บริการอาหารเชาแบบ SET BOX จากโรงแรม กอนข้ึนเครื่องบิน ณ สนามบิน

13 Mar 2023 Indigo 6E7319 JAI-LKO 12.05 13.30 20KG
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ชวงบาย (ตอ)13 มีนาคม 66

เม่ือถึงสนามบิน ลัคนาว ออกเดินทางสูเมืองสาวัตถี ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เย็น ถึงเมืองสาวัตถี พาทุกทานเยี่ยมชม วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อยูในเมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย พาทุกทานรวมทำบุญตาม

กำลังศรัทธา

บริการอาหารไทย ณ โรงแรมที่พัก เขาพักผอนตามอัธยาศัย ณ Hotel Platinum Shravasti หรือเทียบเทา ระดับ3ดาว ที่ดี

ที่สุดในเมืองสาวัตถี

14 มีนาคม 66 เชตวันมหาวิหาร - ลุมพินี 🍽 🍽 🍽

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา ถึงเมืองสาวัตถี เมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาล ที่มี“พระเจาปเสนทิโกศล” เปนผูปกครองแควนโกศล พระองคเปนผูที่ให

ความเคารพนับถือพระพุทธเจาเปนอยางมาก 

-เมืองที่พระพุทธเจาเสด็จมาประทับจำพรรษาอยูยาวนานที่สุดถึง 25 พรรษา(พระพุทธองคเผยแผประกาศพระพุทธ

ศาสนาอยู 45 พรรษา)  “องคุลิมาล” มหาโจรที่สุดทายกลับตัวกลับใจจนไดเปนพระอรหันต  เมืองที่พระเทวทัต นางจิญ

จมาณวิกา และนันทมานพถูกธรณีสูบ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ไดสราง “วัดพระเชตวันวรมหาวิหาร” 

เม่ือถึงเมืองสาวัตถี นำทุกทานเขา “วัดพระเชตวันวรมหาวิหาร”มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากพระพุทธเจาไดเสด็จมา

ประทับจำพรรษาอยูถึง 19 พรรษา เขากราบ อานันทโพธ ตนโพธ์ิอายุกวา 2,500 ป ต้ังแตสมัยพุทธกาล และจุดสำคัญจุด

อื่นๆโดยรอบ วัดพระเชตวันวรมหาวิหาร และสถานที่สำคัญภายในบริเวณดังกลาวอาทิเชน “เจดียอรหันต 8 ทิศ” “ธรรม

ราธิการ” หรือสถานที่ตัดสินคดีความเปรียบไดดังศาล และ กลุม “กลุมกุฏิสำคัญ” เ

11.00 บริการอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางสูเมืองลุมพินี

ระหวางทาง แวะเขาหองน้ำ วัดสิทธารถราชมณเฑียร รัฐอุตตรัฐประเทศ พรอมรวมทำบุญตามอัธยาศัย

ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง พาทุกทานทำเรื่องผานแดน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง โสโนลี (Sonauli India 

Immigration) กอนถึงดาน นำทานแวะเขาหองน้ำพักผอน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ทานสามารถรับประทานโรตี

อารีดอย ราดนมขนอันเลื่องชื่อได

เย็น  ขามดานไปประเทศเนปาล รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย พักโรงแรมเมืองลุมพินี Lumbini 

Hokke Hotel หรือเทียบเทา
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

15 มีนาคม 66 วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี สถานที่ประสูติของ

พระพุทธเจา - กุสินารา
🍽 🍽 🍽

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

พาทุกทานสู สังเวชนียสถานแหงแรก สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล นำพาทุก

ทาน เจริญจิตภาวนา สวดมนต ถวายเปนพุทธบูชา และ ชมโบราณสถาน มายาเทวีวิหาร (Maya Devi Temple) พรอม

รอยพระบาท ๗ กาวของเจาชายสิทธัตถะ ณ สถานที่แหงนี้

11.00 บริการอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางสูเมืองกุสินารา

 เมืองพุทธสถาน หนึ่งใน ๔ สังเวชนียสถาน สถานที่ พระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน

เขาสูที่พักและบริการอาหารเย็น  Hotel royal residency kushinagar  หรือเทียบเทา

กราบ มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององคบรมศาสดา คณะรวมกันปฏิบัติบูชา สวดมนต 

เวียนเทียนโดยรอบ และนั่งเจริญจิต ภาวนา 

นำทุกทานรวมกันทำบุญ ซ้ือของฝาก และเยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย นอมถวายผาปา
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา นำคณะเดินทางสู สวนสาลวโนทยาน กราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป เจดียทรงบาตรคว่ำภายในมีพระพุทธรูปปาง

ปรินิพพาน สรางดวยหินทรายแดงอายุกวา ๑,๙๐๐ ป ที่งดงาม รวมกันปฏิบัติธรรม ฟงธรรม และสวดมนต เจริญจิต

ภาวนา ณ สถานที่สำคัญแหงนี้ มีพิธีหมผาสีดุจทองเพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาและนอมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

11.00 บริการอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางสูเมืองพาราณสี ใชระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

เย็น บริการอาหารเย็น และ เขาสูที่พักเมืองพาราณสี  Hotel Pinnacle Gate varansi หรือเทียบเทาเทา

16 มีนาคม 66 สาลวโนทยาน เปนสถานที่เสด็จดับขันธปริ-

นิพพาน / มกุฏพันธนเจดีย - พาราณสี
🍽 🍽 🍽
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

17 มีนาคม 66 พาราณสี-แมน้ำคงคา-ธัมเมกสถูป-สถานที่แสดง

ปฐมเทศนาปาอิสิปตนมฤคทาย - พุทธคยา
🍽 🍽 🍽 Maya heritage bodhgaya หรือ

เทียบเทา

เชา เชา  ชมวิถียามเชา ของชาวเมืองพาราณสี ริมฝงแมน้ำคงคา พรอมลอง เรือดูพิธีสุริยนมัสการ ในยามเชา พรอมลอย

กระทงดอกไม ทางทัวรจัด เตรียมมาใหเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุกลางแมน้ำคงคา ผูคนมา อาบน้ำยามเชา ณ แมน้ำ

คงคา ชาวฮินดูสวนใหญในหนึ่งวันจะอาบน้ำ เพียงหนเดียวคือในยามเชา โดยเฉพาะผูคนที่อาศัยแถบริมแมน้ำคงคา เนื่อง

ดวย  

๑. เชื่อวาเปนน้ำอันศักด์ิสิทธ์ิ การชำระรางกายอันเปนกิจประจำ ยังถือเปนน้ำที่ ลางบาปไปดวย 

 ๒. การอาบในเวลาพระอาทิตยข้ึน เปนการขอ พรและบูชาพระสุริยเทพตอการดำเนินชีวิตในแตละวัน  

ทาน้ำทั้ง ๕ คือ ทาอัสสี ทาทศอัศวเมธ ทาปญจคงคา ทามณิกรรณิกา และทาอธิเกศวรระทาน 

เชา กลับมารับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา พาทุกทานเดินทางสู  สารนาถ หรือ ปาอิสิปปตนมฤคทายวัน  หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ พระพุทธองค

ทรงแสดงปฐมเทศนาเปนครั้งแรก และเปนสถานที่ที่มีพระรัตนตรัย ครบ องคสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระ

สงฆ ซ่ึงปฐมธรรมบทแรกคือ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปญจวัคคียทั้ง ๕ ในวันเพ็ญอาสาฬหมาส เปนครั้งแรก 

รวมกัน ปฏิบัติธรรม สวดมนตบท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ สถานที่แหงนี้ ปจจุบันมีสถูปขนาดใหญ เปนทีรู่จักกันในใน

นาม ธัมเมกขสถูป (Dhamek Stupa) เปนอนุสรณสถานแหงการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สังเวชนียสถานแหงที่ 3

11.00 บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ หลังจากนั้นออกเดินทางสูเมืองพุทธคยา

ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหวางทาง แวะ วัดไทยสะสาราม รวมทำบุญตามอัธยาศัย

ค่ำ ถึงที่พักเมืองพุทธคยา บริการอาหารเย็น  Maya heritage bodhgaya หรือเทียบเทา พักโรงแรมนี้ 2 คืน
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

18 มีนาคม 66 ดงคสิริ - มหาโพธิเจดีย -ตลาดพุทธคยา 🍽 🍽 🍽 Maya heritage bodhgaya หรือ

เทียบเทา

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ชวงเชา เชา  นำทกุทานเขากราบนมัสการ พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ สถานทีต่รสัรู มหาโพธเิจดยี ตนพระ

ศรมีหาโพธ์ิ จดุนีเ้ปนจดุทีพ่ทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสักครัง้หนึง่ในชวีติ โปรแกรมทวัร เนนทีพ่ทุธคยา 

เปนหลกั ทานสามารถเต็มอิม่พทุธคยา ตลอดวนั อยางคุมคา ณ สถานทีอ่นัศักด์ิสิทธ์ินี ้ทานสามารถทำกจิกรรม

อนัมงคลไดอยางเต็มที ่อาท ิ

☑ รวมกนัถวายผาหมสักการะ องคพระพทุธเมตตา 
☑ รวมกนั สวดมนต เจรญิจติภาวนา ใตตนพระศรมีหาโพธ์ิ 
☑ ปฏบิติัธรรม ตามอธัยาศัยบรเิวณโดยรอบ มหาโพธเิจดยี  
☑ เยีย่มชม ๗ สตัตมหาสถาน 
☑ ปฏบิติัธรรมตลอดชวงเชา

11.00 บริการอาหารกลางวัน

ชวงบาย พาทุกทานเที่ยวชม วัดไทยพุทธคยา นอมถวายผาปา และ วัดนานาชาติ อาทิเชน วัด ญี่ปุน วัดธิเบต วัดภูฎาน   

รวมทั้ง ดงคสิริบานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา เปนตน

รับประทานอาหารเย็น และ พักผอนตามอัธยาศัย

พิเศษ   ทานสามารถชอปปงสินคาของฝาก เมืองพุทธคยาที่เปนศูนยรวมของฝากจากทุกมมุมโลกทั้งอินเดีย 

ธิเบต เนปาล อาทิ ผาขนสัตว กระเปาหนัง หิน อัญมณี สมุนไพร ผลิตภัณฑหิมาลายา เปนตน
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

19 มีนาคม 66 พุทธคยา - เดินทางกลับไทย 🍽 🍽 บริการโดยสาร

การบิน
เดินทางกลับไทย

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

คณะ มีสวดมนตทำวัตรเชา ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ พรอมตักบาตรเชา 

** ตามความสมัครใจ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

08.00 น. ชวงเชา วันนี้เปน อิสระ Free Time  สำหรับทานที่ตองการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ ตน พระ

ศรีมหาโพธิ์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความสมัครใจการเดินทาง ไปตนพระศรีมหาโพธิ์จากโรงแรมที่พัก 
สามารถใชรถ สามลอขนาดเล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสมารถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถ

เดินชมรานคาตางๆไดตลอดเสนทาง

11.00 บริการอาหารกลางวัน

12.00 น. เช็คเอาทเตรียมสัมภาระ ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติคยา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

13.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติคยา Flight WE 328 สายการบิน Thai Smile  น้ำหนักสัมภาระ 

30 ก.ก. 

15.00 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.40 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

19 Mar 2023 ThaiSmile WE328 GAY-BKK 15.00 19.40 30KG
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1. ราคาทัวร 65,000 บาท พัก2ทานตอหอง 

2. เริม่เดินทางที ่16 ทานข้ึนไป 

3. กรณีทีผู่เดินทาง นอยกวา 16 ทาน ทางบรษัิทฯขอยกเลกิ การเดินทาง หรอื เลือ่นการเดินทาง พรอมคืนเงินมัดจำ ใน กรณีทีผู่เดินทางตองการเดินทาง มีคาใชจายเพิม่

เติม 

4. ราคานีไ้มรวม คาทปิหวัหนาทวัร มัคคุเทศกทองถิน่ชาว อนิเดีย และ พนกังานขับรถ 

5. ราคาตอทาน สำหรบัทีพ่กั 2 ทานตอหองพกั 

6. พกัเด่ียวเพิม่เงิน ทานละ 13,500 บาท 

7. โปรแกรมทวัรอาจมีการสลบัลำดับการเทีย่วเพือ่ความ เหมาะสม 

8. ในกรณีเทีย่วบนิมีการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยไมแจงใหทราบลวง หนา ทัง้นีจ้ะคำนงึถงึผลประโยชน และจะ

รกัษาผล  

ประโยชนของทานไวใหไดมากทีสุ่ด 

9. กรณีมีเหตุเลือ่นการเดินทาง นกัทองเทีย่ว ชำระคาปรบักรณี ตองเลือ่นต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิใหม (คาปรบัจากสายการบนิ) และคาปรบัอืน่ๆ ถามี 

10.กรณียกเลกิการเดินทาง ตามเง่ือนไข พรบ.ธุรกจินำเทีย่ว 

a. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทาง ยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผูประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 30 วนักอนวนัทีน่ำเทีย่ว คืนเงินมัดจำ หรอื  

เงินทีร่บัมาเต็ม จำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิข้ึนจรงิ(คาต๋ัวเครือ่งบนิ- คาทำวซีา-คามัดจำทวัรจากตางประเทศ) 

b. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 15 วนักอนวนัที ่นำเทีย่ว ใหคืนในอตัรารอยละ 50 ของ เงินมัดจำ หรอื 

เงินทีร่บัมาเต็มจำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิข้ึน จรงิ(คาต๋ัวเครือ่งบนิ-คาทำวซีา-คามัดจำทวัรจากตาง ประเทศ) 

c. ถานกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบนอยกวา 15 วนักอนวนัทีน่ำ เทีย่ว ไมตองคืนเงินคาบรกิาร 

1. คาโดยสารเครือ่งบนิ ไปกลบัชัน้ประหยดั ตามชวงเวลาทีร่ะบใุนสัญญา/ใบเสนอราคา ไมรวมคาเลอืกทีน่ัง่ และคาบรกิารเสรมิอืน่ๆ จากสายการบนิ 

2. คา Visa แบบ E-visa ประเทศอนิเดีย ราคา 25USD ชนดิทองเทีย่ว 30 วนั เขาออกได 2 ครัง้ ในกรณีทีข่อวซีาอนิเดียไมผาน ผูเดินทางตองดำเนนิการขอวซีาดวยตัวเอง 

มีคาใชจายเพิม่เติมไมรวมในราคาทวัร 

3. คา Visa เนปาลราคา  1,200 บาท/ทาน 

4. คาบรกิารทวัรทีใ่หบรกิารทีป่ระเทศอนิเดีย รวมระยะเวลา 8 วนั 7 คืน พกัโรงแรมและอาหารตามโปรแกรมทวัร 

5. หวัหนาทวัรดูแลจากไทย 1 ทาน 

6. คาประกนัภยัอบุติัเหตุในระหวางการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000บาท) ตามเง่ือนไข 

1.สวนเพิม่เตมิอืน่ๆ จากสายการบนิ อาทเิชน คาธรรมเนยีม เชือ้เพลงิ ภาษสีนามบนิ ในกรณทีีท่างสายการบนิแจงเพิม่ เตมิ 
2.ไมรวม ภาษมีลูคาเพิม่(VAT) เฉพาะคาบรกิารจากบรษิทัฯ 
3.ไมรวม ภาษหีกั ณ ทีจ่าย กรณนีติบิคุคล 
4.คาทปิหวัหนาทวัร มคัคเุทศกทองถิน่ชาวอนิเดยี และ พนกังานขบัรถ 1,500 บาท/ทาน 
5.คาใชจายสวนตวั 
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คาบริการทัวรและเงื่อนไขของการใหบริการ

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไมรวม
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6.คาอาหารมือ้ทีน่อกเหนอืจากรายการทีแ่จงไว 
7.ทางโรงแรมและรานอาหาร ขอสงวนสทิธิใ์นการจาํหนาย เครือ่งดืม่แอลกอฮอล น้าํแขง็ ซอฟทดริง้ค ในทกุๆ  มือ้ การ นาํเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเขามาดืม่เพิม่ในมือ้ 
อาหารมกีารคดิ คาบรกิารเปดขวด 
8.คาใชจายสวนตวั คาโทรศพัท คาซกัรดี 
9.ไมรวมคาเครือ่งดืม่ และอาหารทีส่ัง่พเิศษในรานอาหาร ที ่นอกเหนอืจากทางทวัรจดัให 
10. คาตรวจ ATK หรอื RT PCR ในกรณทีีท่านตองตรวจ COVID-19 
11.  คาปรบัจากสายการบนิกรณ ีนำ้หนกัสมัภาระเกนิทีก่ำหนด 

❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมติองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน,การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำทีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง 
ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
     อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
❖ บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

❖ หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชำระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

❖ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
❖ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง หรือ หนวย
งานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

❖ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมีอำนาจของบริษัทฯ 
กำกับเทานั้น 

❖ หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงิน
ใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา   

มดัจำ ทานละ 30,000 บาท เมือ่ออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอยแลวในกรณยีกเลกิการเดนิทางโดย ผูเดนิทางเปนผูยกเลกิการเดนิทาง ไม
คนืเงนิมดัจำ และการคนืคาตัว๋เครือ่งบนิเปนไปตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกำหนด 
สวนทีเ่หลอื ชำระกอนเดนิทาง 30 วนั  
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เงื่อนไขเพิ่มเติม

การสำรองที่นั่งและจองทัวร
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เอกสารที่ใชขอ VISA อินเดียและเนปาล

จัดสงแบบไปรษณีย EMS มาที่  
บริษัท ซอฟตแวร ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) 
1737/54 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (โทร.0634469887/025125568)


