
 

 

รหัสทัวร BRS1901835 
ทัวรอินเดีย นอมสักการะ 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน [6E] 
- พาราณสี - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภณัฑสถานแหงสารนาถ - พุทธคยา  
- พระมหาเจดียพุทธคยา - สถูปนางสุชาดา - แมน้ําเนรัญชรา 

 

 
  



 

 

11-14, 25-28 ต.ต 62    /  7-10, 21-24 พ.ย.62   / 5-8 , 28-31 ธ.ค.62 
ราคาทานละ16,900 บาท (ไมรวมวีซา) 

 
วันแรก กรุงเทพมหานคร –เมืองพาราณสี 
06.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย

การบินอินดิโก (6E)เพื่อทําการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัท ... ใหการตอนรับ 

09.10 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดย
สายการบินอินดิโก (6E)เท่ียวบินที6่E98 

10.50 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพาราณสี หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม.......... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
 นําทานเดินทางสูตัวเมืองพาราณสีสถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป�าอิสิปตน

มฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหงการปฐมเทศนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมืองพาราณสีน้ันเปนเมืองโบราณที่มีมา
ตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล เปนอดีตเมืองหลวงของแควนกาสี ซึ่งเปนเมืองที่สถิตย
ขององคพระศิวะที่มีชื่อเสียงทางดานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมา
อยางยาวนานบนแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ําลางบาป 
ตามทรรศนะคติพราหมณตราบจนถึงปจจุบัน สําหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสี
ยังเปนศูนยกลางดานการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการสงพระสงฆมาศึกษา
พระธรรมวินัยในยุคปจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว 
พระองคเคยทรงสนทนากับพวกพราหมณผูไปอาบน้ําในแมน้ําคงคาเพ่ือลางบาป
เปนใจความวา ถาตองการลางบาปไมจําเปนตองไปอาบน้ําในแมน้ําคงคา ขอให
ชําระกาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ คือ เวนทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติ
สุจริตทางกาย วาจา ใจ น่ันแหละคือการอาบน้ําลางบาปมีในศาสนาของ
พระองค ถาประพฤติอยูในสุจริตแลว แมน้ําดื่ม น้ําอาบ ธรรมดาก็จะกลายเปน
น้ําศักดิ์สิทธิ์ไปดวย อน่ึง ถาน้ําในแมน้ําคงคาสามารถลางบาปไดจริงและอํานวย
ผลใหผูลงไปอาบไปสวรรคไดจริงแลว พวก กุง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค
ไดมากกวามนุษยเพราะอาศัยอยูในแมน้ําน้ันตลอดเวลาเมืองพาราณสียังเปน
ดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแทวาเปนอยางไรดังคํากลาว
ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ วา “พาราณสีคือ อินเดียแท ใครมาอินเดียแลวไม



 

 

เห็นพาราณสีก็เทากับวาไมไดเห็นอินเดีย ใครอยากรูวาอินเดียที่แทจริงเปน
อยางไรตองมาดูที่เมืองพาราณสี”  

 นําทานเดินทางสูสารนาถ ซึ่งอยูในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แหงน้ีคือ  
“ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐมเทศนา 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แกปญจวคียทั้ง 5 และเปนสถานที่เกิดพระรัตนตรัย
ครบ 3 องค คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนอนุสรณสถานที่
พระพุทธเจาทรงพบกับปญจวคียทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจา
ทรงตรัสรูไดเพียง 2 เดือน และสามารถทําใหอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหัน
ตผล ซึ่งสถูปแหงน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาไดทําการ
บูรณปฏิสังขรณในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูปจากเดิมมาเปน
แบบรูปทรง 8 เหลี่ยม โดยจักรพรรดิ์อัคบารแหงราชวงศโมกุล พระอัยกา (ปู�) 
ของจักรพรรดิ์ชาหจาฮัน ผูสรางตํานานประติมากรรมแหงความรักอันเปนนิจ
นิรันดร ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค  
จักรพรรดิ์หุมายันไดเสด็จลี้ภัยมายังสถานที่แหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ซึ่งสรางขึ้นโดยพระเจาอโศก
มหาราช พรอมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกลาว พรอมนําทานนมัสการ ธัม
เมกขสถูป เปนสถูปที่สรางเพื่ออุทิศแดพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซึ่งเห็นธรรม
เปนทานแรก สถูปแหงน้ีมีสถาปตยกรรม
แบบเมาริยะ เปนทรงกลมแบบบาตรควํ่า มี
ความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจาก
สถูปองคเกาถูกทําลายไดมีการสรางสถูป
แหงน้ีขึ้นมาใหม เมื่อปพุทธศักราช 2337 
และนําทานสักการะ ธัมมราชิกสถูป เปน
สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษา
ในชวงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรูอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณแลว ธัมมราชิกสถูปสรางขึ้นเปนอนุสรณในสถานที่ที่เชื่อวา
เปนที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 
หลังจากวันที่พระพุทธองคทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรวาดวย
การหมุนกงลอแหงพระธรรมอันเปนพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวัน
แรม 5 คํ่า เดือน 8 พระพุทธองคไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแกปญจ
วัคคียทั้ง 5 ทําใหทั้งหมดไดเขาใจชัดเจนถึงความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตน
ถาวรเที่ยงแทของขันธ ของสังขารธรรม ทําใหปญจวัคคียท้ัง 5 สามารถเพิก



 

 

ถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนไดและไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมกันเปน
ครั้งแรกของโลกในที่สุด จากนั้น  

หลังจากน้ัน นําทานชม โบราณวัตถุที่สําคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแหง
สารนาถ(พิพิธภัณฑปดใหบริการทุกวัน
ศุกรและวันนักขัตฤกษ) 

 
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม Meadows หรือเทียบเทา 

พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่สอง พาราณสี –พุทธคยา 
เชาตรู นําทานลองเรือชมวิถีชีวิตความเปนอยู และชม

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแมน้ําคงคา สายน้ําอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่หลอเลี้ยงชาวอินเดียมาแตโบราณ
กาล 

จากน้ัน นําทานกลับสูโรงแรมที่พักเพื่อรับประทาน
อาหารเชา 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองพุทธคยา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากน้ัน นําทานเขานมัสการ พระมหาเจดียพุทธคยา พรอม

สักการะองคพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ
สักการะตนศรีมหาโพธิ์ ซ่ึงตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 
4 จากตนศรีมหาโพธิ์ตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู 
โดยสําหรับตนพระศรีมหาโพธิ์ตนแรกน้ันเปนสหชาติ
กับพระพุทธเจา (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ป จนในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวง
แหนตนพระศรีมหาโพธ์ิตนน้ีจนไมสนใจพระนาง ตนพระศรีมหาโพธ์ิตนที่สองน้ัน
ปลูกโดยพระเจาอโศกมหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุยืนมา
ประมาณ 871-891 ป จนถูกทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 
ดวยน้ํามือของพระราชาฮินดูแหงเบงกอลพระนามวาศศางกา ซึ่งพระองคอิจฉา



 

 

พระพุทธศาสนาที่มีความรุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตน
โพธิ์ตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริย
พระองคสุดทายแหงราชวงศเมารยะ และตนที่สามน้ีมีอายุยืนมากวา 1,258 –
1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรี
มหาโพธิ์ตนที่ส่ี ท่ียังคงยืนตนมาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอรอเล็กซานเดอร 
คันน่ิงแฮม เมื่อปพุทธศักราช 2423 

 พรอมนําทานสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เปนเวลา 7 สัปดาหหลังจากตรัสรูดวยพระองค
เอง อันประกอบไปดวย 

 1) เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสนใตตนศรีมหาโพธิ์ พรอมเสวยวิมุตติสุข
ตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 1 

 2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ์ โดยมิได
กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 2 

 3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมเปน
เวลา 7 วัน ในสัปดาหท่ี 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตน 
ศรีมหาโพธิ์ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ใน
สัปดาหท่ี 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของตนศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
ในสัปดาหท่ี 7 

เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรมTajDarbarหรือ
เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 

(นักแสวงบุญสามารถเดินทางไป พระมหาเจดียพุทธคยา หลังม้ืออาหารเย็น  
เน่ืองจากพระมหาเจดียพุทธคยามีเวลาทําการตั้งแตเวลา 5.00 น. – 21.00 น.) 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบัน

เปนเนินดินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูงประมาณ 
4 เมตร รอบๆเปนลานกวางมีรองรอยการขุด
ดินหาโบราณวัตถุ  สถูปแหงน้ีถูกสรางเปน
อนุสรณสถานโดยพระเจาอโศกมหาราชในสมัย
พุทธกาลนางสุชาดาคือผูที่ถวายขาวมธุปายาส
พรอมถาดทองคําใหกับพระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธองคทรงเลิกบําเพ็ญทุก
รกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกต ิ

ตอจากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่
สําคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการถวาย
ขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนาง
สุชาดา และพระองคไดอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย
หากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาด
ทองคําลอยทวนสายน้ํา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
 นําทานชมวัดพุทธนานาฃาติ อาทิ เชน วัดทิเบต วัดญี่ปุ�น วัดภูฎาน และวัดไทย

ซึ่งแตละวัดมีความงดงามที่แตกตางกัน 
หลังจากน้ัน อิสระตามอัธยาศัย 
เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรมTajDarbarหรือ

เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ พุทธคยา – พาราณสี 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูตัวเมืองพาราณสีสถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป�าอิสิปตน

มฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหงการปฐมเทศนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมืองพาราณสีน้ันเปนเมืองโบราณที่มีมา
ตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล เปนอดีตเมืองหลวงของแควนกาสี ซึ่งเปนเมืองที่สถิตย
ขององคพระศิวะที่มีชื่อเสียงทางดานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมา
อยางยาวนานบนแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ําลางบาป 
ตามทรรศนะคติพราหมณตราบจนถึงปจจุบัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม Meadows หรือเทียบเทา 

พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่หา พาราณสี –กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูเมืองสนามบินเมืองพาราณสีโดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท... 

ใหบริการทําการเช็คอินและบัตรโดยสาร  
11.50 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพาราณสี สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิ

โก (6E) เที่ยวบินที่ 6E97 (มีบริการอาหารกลางวันบนเคร่ือง) 
16.40 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพดวยความ
อ่ิม  บุญและประทับใจไปนานแสนนาน......... 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง -   พาสปอรต มีอายุไมนอย กวา 6 
เดือน ในวันเดินทาง 

  -   รูปถายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนาตรง 
ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน 

  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

คาบริการน้ีรวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ - พาราณสี- กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเสนทาง 
5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
6. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
7. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
8. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน20กิโลกรัม 
9. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
10. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 

2. คาธรรมเนียมวซีา ประเทศอินเดีย ทานละ 3,200 บาท 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 จองมัดจําทานละ10,000 บาทพรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 10,000บาท  

 
เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 


