ลัคเนา-สาวัตถี-กุสินารา 5 วัน 3 คืน
(โดยสายการบินไทยสมายล์)
วันแรก : กรุงเทพ–ลัคเนา-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
01.00 น.
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลข C ประตู 2 โดย
มีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
04.10 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE333
06.30 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย 1.30
ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น
ออกเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมงสู่เมืองสาวัตถี
เที่ยง
ถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นาท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจาพรรษานานถึง 91 พรรษา เป็ น
ศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สาคัญที่ สุด นมัสการพระคันธกุ ฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว
ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระ
อานนท์ พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุ ที่เคยจาพรรษาใน
ครั้งพุทธกาล
จากนั้น
ชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปั จจุบนั ยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้
เห็นเป็ นกาแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝั งไว้ใต้
ดินเป็ นจานวนมากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็ นสมบัติของทางการ และ
กาลังทาการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
พักค้างคืนที่สาวัตถี
วันที่สอง : สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วัดไทยลุมพินี (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้ว นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อง
ลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ ยงั ดารงเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5.30 ชัว่ โมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
ชม วัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) วัดไทยแห่งแรกในประเทศ
เนปาล ที่ต้งั อยูภ่ ายในปริมณฑลสังเวชนี ยสถานเขตลุมพินีวนั บริเวณสถานที่ประสูติของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางเขตตะวันตกสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลใกล้
กับชายแดนประเทศอินเดีย ตั้งอยูใ่ นเขตสวนลุมพินี ส่วนวัดนานาชาติทิศตะวันออก ตาบล

ลุมมินเด อาเภอรูปันเดหิ แคว้นลุมพินี เนปาล มีเนื้ อที่ 14 ไร่ โดยทาสัญญาเช่ากับรัฐบาล
เนปาล คราวละ 99 ปี เมือ่ หมดสัญญาแล้วต่อได้อีกคราวละ 50 ปี รัฐบาลไทยมีมติ เมื่อวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ.2535 ให้สร้างวัดไทยในสวนลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก )
.ศ.ใน ปี พ2539) เจ้าประคุณสมสมเด้จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป
ริณายก ทรงเป็ นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 และได้ก่อสร้าง
เสนาสนะในโครงการระยะแรกจนเสร็จ คือ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
พักค้างคืนที่ลมุ พินี
วันที่สาม : วิหารมายาเทวี-ลุมพินี (เนปาล)-กุสินารา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนาท่านชม วิหารมายาเทวี สร้าง
ขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาด
ใหญ่ เป็ นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้ องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติ
พระราชกุ มารสิ ทธัตถะ พระกุ มารซึ่ งเพิ่งประสูติออกมา กาลังประทับยื่ น มีดอกบัวบาน
รองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรศั มีปรากฏอยู่ ชมสระน้ าที่สรงพระวรกาย ชมเสาหิน
พระเจ้า โศก ณ สถานที่ ป ระสูติ ตั้ง อยู่กึ่ ง กลางระหว่า งกรุ ง กบิล พัส ดุ ก์ ับ กรุ ง เทวทหะ
ปั จจุบนั เสาหินพระเจ้าอโศกนี้ ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็ น
อักษรพราหมี 5 บรรทัด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
พักค้างคืนที่กุสินารา
วันที่สี่ : ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย-์ กุสินารา-สาวัตถี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนาท่านชม ปรินิพพานสถูปหรือ
สาลโนทยาน นมัสการสถานที่ พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศก
มหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่ง
ปรินิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็ นวิหารที่สร้างในสมัยพระ
เจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
ชม วัดไทยกุสินารา หรือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ .ศ.2537 มี
เนื้ อที่ราว 14 ไร่ )6 เอเคอร์( ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสาลวโนทยาน แล้วนาท่านชมมกุฎ

พัน ธเจดี ย ์ นมัส การสถานที่ ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพของสมเด็ จ พระบรมศาสดา
ลักษณะเป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรียงเป็ นชั้นๆ มีขนาดใหญ่มาก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.
ออกเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง สู่ สนามบินลัคเนา
วันทีห่ า้ : ลัคเนา-กรุงเทพฯ
07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE334
13.05 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
&&&&&&&&&&&&&&&&&
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
18-22 เมษายน 2561
2-6 พฤษภาคม 2561
9-13 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
13-17 มิถนุ ายน 2561
27 มิถนุ ายน-1 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
8-12 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
12-16 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561

พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (บาท/ท่าน)

14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
9,889 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท
14,999 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์
 โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
 อาหารตามรายการและน้ าดื่มค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยว และ ไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็ นต้น
 ค่าเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนื อรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)






ค่าธรรมเนียมในการทาวีซ่าประเทศอินเดีย 2,600 บาท และวีซ่าเนปาล 1,000 บาท
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด
ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 100 บาท /วัน/ท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
- วีซ่ามีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวม
เสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับ
จากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้ นหลังสีขาว
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะ
จัดส่งให้ทาง email หรือ fax)
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนิ นการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็ นเงินได้
เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นแพคแกจเหมาจ่าย
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ ส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน



บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 15
ท่านบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้

