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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

ตรวจสอบราคาที่ฝ่ายขาย
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บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

วันที่ โปรแกรมทองเที่ยว อาหาร 
เชา/กลางวัน/เย็น

ที่พัก

5 ก.พ.66 สนามบินสุวรรณภูมิ-คยา อาหารบน

เครื่องบินโดย

สายการบิน

🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

6 ก.พ.66 คยา-ราชคฤห-นาลันทา - ปตนะ 🍽 🍽 🍽 Hotel Vaishali หรือเทียบเทา

7 ก.พ.66 ไวสาลี-มหาเจดียเกสริยา-กุสินารา 🍽 🍽 🍽 Mourya Hotel/Nirvana หรือ

เทียบเทา

8 ก.พ.66 กุสินารา-ลุมพินี 🍽 🍽 🍽 Hotel Om Residency หรือเทียบ

เทา

9 ก.พ.66 ลุมพินี-สาวัตถี 🍽 🍽 🍽 Hotel Pawan Palace หรือเทียบ

เทา

10 ก.พ.66 สาวัตถี-พาราณสี 🍽 🍽 🍽 Hotel Meadow หรือเทียบเทา

11 ก.พ.66 ลองแมน้ำคงคา-สารนาถ-พุทธคยา 🍽 🍽 🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

12 ก.พ.66 ดงคสิริ-พุทธคยาเต็มวัน 🍽 🍽 🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

13 ก.พ.66 พุทธคยา - สนามบินสุวรรณภูมิ 🍽 🍽 อาหารบน

เครื่องบินโดย

สายการบิน

เดินทางกลับไทย

บินตรงลงคยา 

★ พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พรอมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย 

★ พาทุกทานสวดมนต ปฏิบัติธรรม พรอมนิมนตพระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญ ในเสน 
ทาง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 

★ พรอมเครื่องสักการะ รวมถวายผาหมพระปางปรินิพพาน ผาใตรจีวรถวาย พระพุทธเมตตา 

★ คุมคากับพุทธคยา รวมเจริญสติและสวดมนต ณ มณฑลเจดียพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธิ ์

★ หัวหนาทัวรไทย และมัคคุเทศกชาวอินเดีย ประสบการณและนำเที่ยว ใหทุกทานมั่นใจ ในการให บริการ 
ดวยบริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตองตามกฎหมาย 

★ เสนทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เขาหองน้ำตลอดการเดินทาง 

★ พรอมชิมอาหารอินเดียสุดอรอย แกงกระหรี่ไก ขาวหมก และแกงกระหรี่แพะ สูตรอินเดียแท
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นดัหมายเวลา 09.30 น. พรอมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู อาคาร 1  ชัน้ 4 เชญิทีป่ระตู 1-3 สายการบนิ Thai Smile Flight WE 327 เพือ่ตรวจ

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เจาหนาทีฟ่าฟา ทราเวล  รอทกุทานเพือ่เตรยีมสัมภาระ โหลดข้ึนเครือ่ง นำ้หนกัสัมภาระ ตามเง่ือนไขขอ

กำหนดของสายการบนิ นำ้หนกักระเปา 20 ก.ก. ถอืข้ึนเครือ่งได 7 ก.ก. 

12.20 น. ออกเดนิทางสูประเทศอนิเดีย ดวยสายการบนิ Thai Smiles ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30นาท ีเวลาของอนิเดียชากวาไทย 

ประมาณ 1ชัว่โมง 30 นาท ีถงึสนามบนิคยา ตามเวลาทองถิน่ (ประมาณ 14.00 น.) 

14.00 น.  พาทกุทานทำเรือ่งผานดานคยา (Gaya Immigration) ประเทศอนิเดยี รบักระเปา พรอมออกเดนิทางเขาเมืองพทุธคยา โดยรถบสั

ปรบัอากาศ และตอนรบัพระธรรมฑูตสายอนิเดีย เนปาล รอทกุทานทีพ่ทุธคยา 

เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม Hotel Maya Heritage / Similar  

พาทุกทานเขากราบสักการะ มหาโพธิเจดีย เมืองพุทธคยา อิสระใน การทำบุญและเจริญจิตภาวนา พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ สถานที่

ตรสัรู จดุนีเ้ปนจดุทีพ่ทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสัก ครัง้หนึง่ในชวีติ 

"ตนพระศรีมหาโพธิ์” ตนไมแหงการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเปน ๑ ใน ๗ สหชาติ ขององคสมเด็จบรมศาสดาสัมมาสัม

พุทธเจายังคงต้ังตระหงานในใจเราเสมอๆ คราวใดที่ไดนอมรำลึกนึกถึงคราวไดไปกราบ ไดไปใกลๆ ดุจไดกราบแทบบาทองคพระ

ศาสดา ๑ สถานที่ความศักด์ิและเปนศูนยรวมจิตใจ ของเหลาพุทธบริษัททั่วสารทิศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย 

พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเท 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

โปรแกรมการเดินทาง (Itinerary)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-บินตรงลง คยา อินเดีย -พุทธคยา

พักโรงแรมเมืองคยา: Hotel Maya Heritage หรือเทียบเทา (-/-/D)
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

ออกเดินทางมุงหนาสูเมืองราชคฤห เยี่ยมชม พระมูลคันธกุฎีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห

ประเทศอินเดียซ่ึงเขาคิชฌกูฏเปนสถานที่ประทับจำพรรษาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพรรษาที่ ๒ ,๕ ,๗ และพรรษา

สุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานคู และประกอบดวยคูหาอันเปนกุฏิของอัครสาวกทั้ง ถ้ำสุกรขาตา ของพระสารีบุตร และถ้ำของ

พระโมคคัลลานะ เม่ือข้ึนไปดานบน บรรยากาศจะสงัดรมเย็นและสัปปายะมาก แมจะมีผูคนข้ึนลงในแตละวันเพื่อมานมัสการกัน

เปนจำนวนมาก แตลมเย็นๆ ที่พัดผานทิวเขา  ทิวเขารอบๆ ใหญโต หางไกลเสียงอึกทึกครึกโครมของตัวเมือง คิชฌกูฏเปนสถานที่

เงียบสงัดเหมาะสำหรับจิตพึงใหอยูในความสงบ ทั้งอากาศและบรรยากาศเปนที่โนมนาวจิตใจใหใสสะอาดไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้

พระพุทธองคจึงมักเสด็จมาประทับที่นี่เสมอ แวะทำบุญทอดผาปา ณ วัดไทยลัฏธิวัน เมืองราชคฤห 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองราชคฤห/นาลันทา 

บาย  สักการะหลวงพอพระองคดำ พระพุทธธูปอันศักด์ิสิทธ์ิเมืองนาลัน ที่ชาวพุทธนักทองเทียวผูมีศรัทธาตางมาสักการะ “หลวง

พอองคดำ” เปนพระพุทธรูปองคเดียวเทานั้น ที่เหลือจากการทำลายในครั้งสงครามศาสนาที่เขามายึดทำลายอินเดีย เปนพระพุทธรูป

องคเดียวเทานั้นที่เหลือรอดจากการถูกทำลายของมุสลิม และไมถูกอังกฤษยึดไป ชาวบานไดมาดูแลรักษาหลวงพอดำไว หากเกิดการ

เจ็บปวยก็จะนำน้ำมันมาลูบองคพระแลวอธิษฐานขอใหหลวงพอรักษาโรคตางๆ นับเปนมหัศจรรยวาโรคตางๆ ไดถูกรักษาดวย “พลัง

ความศักด์ิสิทธ์ิ” ของพระองคทาน แมแตปจจุบันชาวพุทธผูแสวงบุญชาวไทยตางไดเดินทางไปสักการะและอธิษฐานขอพรจากทาน

รักษาโรคตางๆ หายไดอยางนาประหลาดใจ นับเปนเรื่องมหัศจรรยยิ่งนัก หลังจากนั้นแวะเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา) ออก

เดินทางสูเมือง ไวศาลี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย พักโรงแรมเมืองไวศาลี : Hotel Vaishali Int’l. / Similar หรือเทียบเทา 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

วันที่ 2
คยา ๏ ราชคฤห๏ นาลันทา๏ ไวสาลี

พักโรงแรมเมืองไวศาลี  : Hotel Vaishali Int’l. / Similar (B/L/D)
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 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

พาทุกทานเยี่ยมชมแสวงบุญในจุดสำคัญเมืองไวศาลี คือ ปาวาลเจดยี พระสถูปเกาแก

และเปนพุทธสถานที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทำการปลงพระชนมายุ

สังขาร 

จากนั้นเยี่ยมชมวัดปามหาวัน สถานที่แหงนี้ยังมีเสาหิน พระเจาอโศกมหาราช เปนเสาที่มีความสมบูรณ บนหัวเสามีรูปสิงโต นำทุก

ทานปฏิบัติธรรม และสวดมนต เจริญจิตภาวนา ฟงธรรมตามสมควร เม่ือถึงเวลา พาทุกทานเดินทางเมืองลุมพิน ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ระหวางทางพาทุกทานสักการะ มหาเจดยีเกสริยา เปนจุดที่จัดเก็บที่ประดิษฐาน

บาตรของพระโคตมพุทธเจาที่ทรง ประทานแกชาววัชชี ปจจุบันไดขุดและนำออก

จากสถูปเรียบรอยแลวโดย มหาเจดียเกสริยา เปนสถูปเดียวกับที่ปรากฏในบันทึก

ของพระ ถังซำจั๋ง ที่เคยจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แหงนี้ ทานไดกลาวไววา สถานที่

แหงนี้เปนที่ต้ังของพระมหาสถูปที่ประดิษฐานบาตรของ พระพุทธองคที่

พระพุทธเจาทรงประทานแกชาววัชชีเมืองไวสาลีที่ตาม มาสงเสด็จพระพุทธองคเปน

ครั้งสุดทาย กอนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินารา 

ออกเดินทางถึง เมืองกุสินารา เมืองพุทธสถาน หนึ่งใน ๔ สังเวชนียสถาน สถานที่ พระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน 

กราบ มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององคบรมศาสดา คณะรวมกันปฏิบัติบูชา สวดมนต เวียนเทียนโดย

รอบ และนั่งเจริญจิต ภาวนา 

นำทุกทานรวมกันทำบุญ ซ้ือของฝาก และเยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิม

ราชย นอมถวายผาปา 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

พักโรงแรมเมืองกุสินารา : Hotel Om Residency หรือเทียบเท่า(B/L/D)

ไวสาลี ๏ มหาเจดียเกสริยา ๏ กุสินารา
วันที่ 3
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

นำคณะเดินทางสู สวนสาลวโนทยาน กราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป เจดียทรงบาตรคว่ำภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน 

สรางดวยหินทรายแดงอายุกวา ๑,๙๐๐ ป ที่งดงาม รวมกันปฏิบัติธรรม ฟงธรรม และสวดมนต เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญแหง

นี้ มีพิธีหมผาสีดุจทองเพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาและนอมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางตอสูเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล 

ออกเดินทางตอไปยังลุมพินี ประเทศเนปาล ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง พาทุก

ทานทำเรื่องผานแดน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง โสโนลี (Sonauli India Immigration) กอน

ถึงดาน นำทานแวะเขาหองน้ำพักผอน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ทานสามารถรับ

ประทานโรตีอารีดอย ราดนมขนอันเลื่องชื่อได 

หลังจากทำเรื่องขามดานพรมแดนเรียบรอย พาทุกทานสู สังเวชนียสถานแหงแรก สถานที่

ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล นำพาทุกทาน เจริญจิต

ภาวนา สวดมนต ถวายเปนพุทธบูชา และ ชมโบราณสถาน มายาเทวีวิหาร (Maya Devi 

Temple) พรอมรอยพระบาท ๗ กาวของเจาชายสิทธัตถะ ณ สถานที่แหงนี้ 

เย็น  ขามดานไปประเทศเนปาล รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย พักโรงแรมเมืองลุมพินี : Hotel Mourya หรือเทียบเทา 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

กุสินารา – ลุมพินี

พักโรงแรมเมืองกุสินารา : Hotel Om Residency  / Similar (B/L/D)
วันที่ 4
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

ออกเดินทางกลับเขาสูประเทศอินเดียอีกครั้ง เพื่อเดินทางไปยัง เมืองสาวัตถี ดาน

ตรวจคนเขาเมือง โสโนลี (Sonauli India Immigration) อีกครั้ง กอนถึงดาน นำ

ทานแวะเขาหองน้ำพักผอน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ และใหทุกทาน

สามารถทำบุญ ทอดผาปาได รับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวเดิน

ทางตออีกครั้ง 

ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ วัดสิทธารถราชมณเฑียร รัฐอุตตรัฐประเทศ จากนั้นเดินทางตอสูเมืองสาวัตถี 

ถึงเมืองสาวัตถี เมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาล ที่มี“พระเจาปเสนทิโกศล” เปนผูปกครองแควนโกศล พระองคเปนผูที่ใหความเคารพ

นับถือพระพุทธเจาเปนอยางมาก 

-เมืองที่พระพุทธเจาเสด็จมาประทับจำพรรษาอยูยาวนานที่สุดถึง 25 พรรษา(พระพุทธองคเผยแผประกาศพระพุทธศาสนาอยู 45 

พรรษา)  “องคุลิมาล” มหาโจรที่สุดทายกลับตัวกลับใจจนไดเปนพระอรหันต  เมืองที่พระเทวทัต นางจิญจมาณวิกา และนันทมานพ

ถูกธรณีสูบ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ไดสราง “วัดพระเชตวันวรมหาวิหาร” 

เม่ือถึงเมืองสาวัตถี นำทุกทานเขา “วัดพระเชตวันวรมหาวิหาร”มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากพระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับจำพรรษา

อยูถึง 19 พรรษา เขากราบ อานันทโพธ ตนโพธ์ิอายุกวา 2,500 ป ต้ังแตสมัยพุทธกาล และจุดสำคัญจุดอื่นๆโดยรอบ วัดพระเชตวัน

วรมหาวิหาร และสถานที่สำคัญภายในบริเวณดังกลาวอาทิเชน “เจดียอรหันต 8 ทิศ” “ธรรมราธิการ” หรือสถานที่ตัดสินคดีความ

เปรียบไดดังศาล และ กลุม “กลุมกุฏิสำคัญ” เม่ือถึงเวลาอันสมควรพาทุกทาน 

รับประทานอาหารเย็น และพักผอน ณ โรงแรมที่พัก 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

ลุมพินี – สาวัตถี

พักโรงแรมเมืองสาวัตถี : Hotel Pawan Palace หรือเทียบเท่า(B/L/D)
วันที่ 5
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก วันนี้ออกเดิน

ทางไกลสูเมืองพาราณสี ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 7 

ชั่วโมง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ จุดพักรถ 

บาย ออกเดินทางจากสูเมืองพาราณสี 

เย็น   เดินทางถึงเมือง พาราณสี รบัประทานอาหารเยน็ และพกัผอนตามอธัยาศัย พักโรงแรมเมืองพาราณสี : Hotel Meadows หรือเทียบเทา 

เชฟชาวอินเดีย ของ ทางโรงแรม ที่ทำแกงกะหรี่ไก และ ไกยางแทนดอริ ไดอรอย พรอมเมนูอินเดีย ที่ปรับใหเขากับคนไทยและพรอม

นำเสนอเปนพิเศษที่ทางฟาฟาทราเวลจัดใหกับคณะไดชิมและรับประทานกันอยางเอร็ดอรอย 

 

เชา  ชมวถิยีามเชา ของชาวเมอืงพาราณสี รมิฝงแมนำ้คงคา พรอมลอง เรอืดูพธีิสุรยินมัสการ ในยามเชา พรอมลอยกระทงดอกไม ทางทวัรจดั เตรยีมมาใหเพือ่

บชูาพระบรมสารรีกิธาตุกลางแมนำ้คงคา ผูคนมา อาบนำ้ยามเชา ณ แมนำ้คงคา ชาวฮนิดูสวนใหญในหนึง่วนัจะอาบนำ้ เพยีงหนเดียวคือในยามเชา โดยเฉพาะ

ผูคนทีอ่าศัยแถบรมิแมนำ้คงคา เนือ่งดวย  

๑. เชือ่วาเปนนำ้อนัศักด์ิสิทธ์ิ การชำระรางกายอนัเปนกจิประจำ ยงัถอืเปนนำ้ที ่ลางบาปไปดวย 

 ๒. การอาบในเวลาพระอาทติยข้ึน เปนการขอ พรและบชูาพระสุรยิเทพตอการดำเนนิชวีติในแตละวนั  

ทานำ้ทัง้ ๕ คือ ทาอสัสี ทาทศอศัวเมธ ทาปญจคงคา ทามณกิรรณกิา และทาอธเิกศวรระทาน 

เชา กลับมารับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

พักโรงแรมเมืองพาราณสี : Hotel Meadows Varanasi หรือเทียบเท่า(B/L/D)
วันที่6

สาวัตถี - พาราณสี

วันที่7
พาราณสี-ลองแมน้ำคงคา-ธัมเมกขสถูป-พุทธคยา

พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเท่า(B/L/D)
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หลังจากรับประทานอาหารเชา พาทุกทานเดินทางสู  สารนาถ หรือ ปา

อิสิปปตนมฤคทายวัน  หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ 

พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาเปนครั้งแรก และเปนสถานที่ที่มี

พระรัตนตรัย ครบ องคสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ซ่ึง

ปฐมธรรมบทแรกคือ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปญจวัคคียทั้ง ๕ 

ในวันเพ็ญอาสาฬหมาส เปนครั้งแรก รวมกัน ปฏิบัติธรรม สวดมนตบท 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ สถานที่แหงนี้ ปจจุบันมีสถูปขนาดใหญ เปนที่

รูจักกันในในนาม ธัมเมกขสถูป (Dhamek Stupa) เปนอนุสรณสถาน

แหงการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สังเวชนียสถานแหงที่ 3 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั จากนัน้ออกเดนิทาง สู เมอืงพทุธ

คยา นอมถวายผาปาวดัไทยสะสามราม(วัดระหวางทางไปพุทธ

คยา) 

เปนวัดไทยที่ทานสามารถแวะพักรับประทานน้ำดื่มและ

แวะพักหองน้ำได และสามารถซื้อของฝากเพื่อรวมบุญกับ

ทางวัดไดอีกดวย 

เย็น   เดินทางถึงเมืองพุทธคยา รับประทานอาหารเย็นและพักผอนตาม อัธยาศัย  พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage 

หรือเทียบเทา 

 

เชา  นำทกุทานเขากราบนมัสการ พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ สถานทีต่รสัรู มหาโพธเิจดยี ตนพระศรมีหาโพธ์ิ จดุนีเ้ปนจดุที่

พทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสักครัง้หนึง่ในชวีติ โปรแกรมทวัร เนนทีพ่ทุธคยา เปนหลกั ทานสามารถเต็มอิม่พทุธคยา ตลอดวนั อยาง

คุมคา ณ สถานทีอ่นัศักด์ิสิทธ์ินี ้ทานสามารถทำกจิกรรมอนัมงคลไดอยางเต็มที ่อาท ิ

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

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บาย  พาทุกทานเที่ยวชม วัดไทยพุทธคยา นอมถวายผาปา และ วัดนานาชาติ อาทิเชน วัด ญี่ปุน วัดธิเบต วัดภูฎาน   

รวมทั้ง ดงคสิริ 

บานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา เปนตน 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเท่า(B/L/D)

พุทธคยา ตนพระศรีมหาโพธิ์ วัดนานาชาติ ดงคสิริ บานนางสุชาดา เต็มวัน
วันที่ 8
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เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ และ พกัผอนตามอธัยาศัย   โรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเทา 

พิเศษ   ทานสามารถชอปปงสินคาของฝาก เมืองพุทธคยาที่เปนศูนยรวมของฝากจากทุกมมุมโลกทั้งอินเดีย ธิเบต เนปาล อาทิ ผาขน

สัตว กระเปาหนัง หิน อัญมณี สมุนไพร ผลิตภัณฑหิมาลายา เปนตน 

เชา  คณะ มีสวดมนตทำวัตรเชา ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ พรอมตักบาตรเชา 

** ตามความสมัครใจ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

08.00 น. ชวงเชา วันนี้เปน อิสระ Free Time  สำหรับทานที่ตองการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ ตน พระศรีมหาโพธิ์ และกิจกรรมอื่นๆ ตาม

ความสมัครใจการเดินทาง ไปตนพระศรีมหาโพธิ์จากโรงแรมที่พัก สามารถใชรถ สามลอขนาดเล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสมา

รถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถเดินชมรานคาตางๆไดตลอดเสนทาง 

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก 

12.00 น. เช็คเอาทเตรียมสัมภาระ ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติคยา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

13.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติคยา Flight WE 328 สายการบิน Thai Smile  น้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก. 

15.00 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.40 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี 0105545024912 โทร 02-5125568 LINE ID. FAFATRAVEL

วันที่ 9 เดินทางกลับประเทศไทย (B/L/-)
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       คาบริการ : ตามใบเสนอราคาที่แจงใหแกทาน 

 

1. เริม่เดนิทางที ่16 ทานขึน้ไป 
2. กรณทีีผู่เดนิทาง นอยกวา 16 ทาน ทางบรษิทัฯขอยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง พรอมคนืเงนิมดัจำ ใน กรณทีีผู่เดนิทางตองการเดนิทาง มคีาใชจายเพิม่เตมิ 
3. ราคานีไ้มรวม คาทปิหวัหนาทวัร มคัคเุทศกทองถิน่ชาว อนิเดยี และ พนกังานขบัรถ 
4. ราคาตอทาน สำหรบัทีพ่กั 2 ทานตอหองพกั 
5. พกัเดีย่วเพิม่เงนิ ทานละ 8,000 บาท 
6. โปรแกรมทวัรอาจมกีารสลบัลำดบัการเทีย่วเพือ่ความ เหมาะสม 
7. ในกรณเีทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยไมแจงใหทราบลวง หนา ทัง้นีจ้ะคำนงึถงึผลประโยชน และจะรกัษาผล  
ประโยชนของทานไวใหไดมากทีส่ดุ 

8. กรณมีเีหตเุลือ่นการเดนิทาง นกัทองเทีย่ว ชำระคาปรบักรณ ีตองเลือ่นตัว๋โดยสารเครือ่งบนิใหม (คาปรบัจากสายการบนิ) และคาปรบัอืน่ๆ ถาม ี
9. กรณยีกเลกิการเดนิทาง ตามเงือ่นไข พรบ.ธรุกจินำเทีย่ว 

a. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทาง ยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผูประกอบธรุกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 30 วนักอนวนัทีน่ำเทีย่ว คนืเงนิมดัจำ หรอื  
เงนิทีร่บัมาเตม็ จำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิขึน้จรงิ(คาตัว๋เครือ่งบนิ- คาทำวซีา-คามดัจำทวัรจากตางประเทศ) 

b. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผู ประกอบธรุกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 15 วนักอนวนัที ่นำเทีย่ว ใหคนืในอตัรารอยละ 50 ของ เงนิมดัจำ หรอื เงนิทีร่บัมาเตม็จำนวน 
หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิขึน้ จรงิ(คาตัว๋เครือ่งบนิ-คาทำวซีา-คามดัจำทวัรจากตาง ประเทศ) 

c. ถานกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผู ประกอบธรุกจินำเทีย่วทราบนอยกวา 15 วนักอนวนัทีน่ำ เทีย่ว ไมตองคนืเงนิคาบรกิาร 
 

1. คาโดยสารเครือ่งบนิ ไปกลบัชัน้ประหยดั นำ้หนกักระเปา 20 กก. ตามชวงเวลาทีร่ะบใุนสญัญา/ใบเสนอราคา ไมรวมคาเลอืกทีน่ัง่ และคาบรกิารเสรมิอืน่ๆ จากสายการบนิ 
2. คา Visa แบบ E-visa ประเทศอนิเดยี  ชนดิทองเทีย่ว 30 วนั เขาออกได 2 ครัง้ 
3. คา Visa เนปาล 
4. คาบรกิารทวัรทีใ่หบรกิารทีป่ระเทศอนิเดยี รวมระยะเวลา 8 วนั 7 คนื พกัโรงแรมและอาหารตามโปรแกรมทวัร 
5. หวัหนาทวัรดแูลจากไทย 1 ทาน 
6. คาประกนัภยัอบุตัเิหตใุนระหวางการเดนิทาง (วงเงนิ 1,000,000บาท) ตามเงือ่นไข 

 

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 
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 
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คาบริการทัวรและเงื่อนไขของการใหบริการ

คาบริการทัวร

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไมรวม
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❖ 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 20,000 บาท เมือ่ออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอยแลวในกรณยีกเลกิการเดนิทางโดย ผูเดนิทางเปนผูยกเลกิการเดนิทาง ไม
คนืเงนิมดัจำ และการคนืคาตัว๋เครือ่งบนิเปนไปตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกำหนด 
สวนทีเ่หลอื ชำระกอนเดนิทาง 30 วนั  
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เงื่อนไขเพิ่มเติม

การสำรองที่นั่งและจองทัวร
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) เลมจริง  
☑ (อายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 
☑ ตองมีหนาเหลือสำหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
☑ กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณี
สูญหาย* 

2. ภาพถาย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ภาพ 
☑ (แบบจัตุรัส พื้นขาว หนาตรง ไมสวมเสื้อขาว / ชุดขาราชการ) 
☑ เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปและขนาดตองถูกตองเทานั้น 

3. International Vaccine Certificate 
   (ยื่นขอแบบออนนไดที่ App หมอพรอม) / สง QRCODE 

4. ขอมูลใบสมัคร 
☑ที่อยูปจจุบัน / เบอรโทร 
☑ชื่อ-สกุล บิดาและมารดา พรอมภูมิลำเนา 
☑ชื่อ-สกุล คูสมรส(ถามี) พรอมภูมิลำเนา 
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จัดสงแบบไปรษณีย EMS มาที่  
บริษัท ซอฟตแวร ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) 
1737/54 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (โทร.0634469887/025125568)

เอกสารที่ใชขอ VISA อินเดียและเนปาล


