
 

 

รหัสทัวร BRS1901837 
ทัวรอินเดีย 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา 7 วัน 6 คืน [6E] 
- เมืองพาราณสี – พิพิธภัณฑสถานแหงสารนาถ - พุทธคยา  
- พระมหาเจดียพุทธคยา - สถูปนางสุชาดา - แมน้ําเนรัญชรา - ไวสาลี    
- เมืองกุสินารา - วัดป�ามหาวัน – ปรินิพพานสถูป 
 

 



 

 

4-10 พ.ย. 30 -6 ธ.ค.  27-2 ม.ค2563 
ราคาทานละ24,900บาท (ไมรวมวีซา) 

 
วันแรก กรุงเทพมหานคร –เมืองพาราณส ี
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
ในชวงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ธัมมราชิกสถูป
สรางขึ้นเปนอนุสรณในสถานที่ที่ เชื่อวาเปนที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ 
“อนัตตลักขณสูตร” โปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 หลังจากวันที่พระพุทธองคทรง
แสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรวาดวยการหมุนกงลอแหงพระธรรม
อันเปนพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 คํ่า เดือน 8 พระพุทธ
องคไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 ทําใหทั้งหมดได
เขาใจชัดเจนถึงความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตนถาวรเที่ยงแทของขันธ ของ



 

 

สังขารธรรม ทําใหปญจวัคคียทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของ
ตนไดและไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมกันเปนครั้งแรกของโลกในที่สุด 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 ซึ่งตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 
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 โรงแรมTaj Darbar หรือ
เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 

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

 
 
 

 



 

 

วันที่สาม พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบัน

เป น เนิ นดิ นสู งมี ก ารก อ อิ ฐล อม รอบ สู ง
ประมาณ 4 เมตร รอบๆเปนลานกวางมี
รองรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแหงน้ี
ถูกสรางเปนอนุสรณสถานโดยพระเจาอโศก
มหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผูที่
ถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําใหกับพระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธองค
ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ 

ตอจากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่
สําคัญทางศาสนาท่ีพระศาสดาไดรับการถวาย
ขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนาง
สุชาดา และพระองคไดอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย
หากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาด
ทองคําลอยทวนสายน้ํา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
 นําทานชมวัดพุทธนานาฃาติ อาทิ เชน วัดทิเบต วัดญี่ปุ�น วัดภูฎาน และวัดไทย

ซึ่งแตละวัดมีความงดงามที่แตกตางกัน 
หลังจากน้ัน อิสระตามอัธยาศัย 
เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรมTaj Darbar หรือ

เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 
(รวมเวียนเทียนเจดียพุทธคยาในวันวิสาขบูชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ พุทธคยา – ไวสาลี – เมืองกุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูเมืองไวสาลี ในอดีตคือแควนวัชชีที่ปกครองโดยกษัตริยลิจ

ฉวี เปนหน่ึงใน 16 แควนของชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองคเคยมา
โปรดใหชาวเมืองไดรอดพนจากโรคอหิวาตกโรค ที่แมแตพระมหาวีระ ศาสดา
แหงศาสนาเชนไมสามารถบําบัดโรครายน้ีได จึงถือไดวาเปนศูนยกลางการเผย
แผพระพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง 

จากน้ัน นําทานชม กุฎาคารศาลา วัดป�ามหาวัน ที่มี
ลักษณะเปนสถูปทรงบาตรควํ่า ซึ่งกษัตริย 
ลิจฉวีทรงสรางถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ซึ่งพระพุทธองคทรงประทับจําพรรษา ณ 
สถานที่แหงน้ี ในพรรษาที่ 5 พรอมนําทานชม
เสาอโศกรูปสิงหที่เชื่อวามีความสมบูรณที่สุด 
ที่ อ ยู ใน ลั ก ษ ณ ะ น่ั งหั น ห น า ไป ท างทิ ศ
ตะวันออกที่มีความสมบูรณที่สุดในปจจุบันสถานที่แหงน้ีหลงเหลือเพียงซาก
โบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุมที่สําคัญวัดแหงน้ี
เปนสถานที่ที่พระพุทธองคประธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเปน
พระภิกษุณีรูปแรกของโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
ระหวางทาง นําท าน เดินทางสักการะ เกสรียาสถูป 

บริ เวณ ที่พระพุทธองคทรงหันกลับมา
ทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลีเปนครั้งสุดทาย 
และพระราชทานบาตรใหกับพวกลิจฉวีกอน
เดินทางไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานสถูปแหงน้ีถูกขุดพบเมื่อปพุทธศักราช 2541 โดยเชื่อวากันวาเปน
สถูปที่สรางโดยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งมีขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ดวย
ขนาดความสูงประมาณ 41 เมตร กอนที่จะเกิดแผนดินไหวเมื่อปพุทธศักราช 
2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเคียงพระสถูปแหง
น้ียังปรากฏเสาอโศก 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินาราน้ันเปนสวน
หน่ึงของแควนมัลละ  ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่มี



 

 

ความสําคัญเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่
ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค 

 นําทานเดินทางสูสาลวโนทยาน หรือป�าสาละ 
แหงแควนมัลละในสมัยพุทธกาล พรอมนําทาน
ชม ปรินิพพานสถูป เปนสถูปที่อยูดานหลัง
วิหารปรินิพพาน ซึ่งพระเจาอโศกมหาราช
พระราชทานพระราช-ทรัพย 100,000 รูป ให
สรางขึ้นครอมกับพระแทนปริ นิพพาน มี
ลักษณะเปนทรงบาตรควํ่าสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พรอมปรากฏเสา
อโศกในบริเวณใกลเคียง 

จากน้ัน นํ า ท า น น มั ส ก า ร  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง
ป รินิ พ พ าน ณ  วิห ารป ริ นิ พ พ าน  เป น
พ ระพุ ท ธรูป ที่ เป น ศิ ลป ะในสมั ยคุ ป ต ะ 
(พุทธศักราช 823 - 1093) โดยชางฝมือชาว
มธุรา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตร 
สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยูบนพระ
แทนจุณศิลา ที่ทําจากทรายแดงของเมืองจุนนะ 

 วิหารแหงน้ีถูกขุดครั้งแรก เมื่อปพุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอรอเล็กซาน
เดอร คันน่ิงแฮม และถูกขุดเรื่อยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 2450 ไดคนพบ
โบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ประดิษฐาน ณ 
สถานที่แหงน้ี 

 
หลังจากน้ัน นําทานชม มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ทําพิธี

ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งมีชื่อเรียก
ในทองถิ่นวารามภาร-กา-ฏีลา อยูหางจากที่
พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานประมาณ 1 
กิโลเมตร   

คํ่า นําทานเขาสู โรงแรมที่พักเมืองกุสินารา ณ โรงแรมOm Residencyหรือ
เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม 

 
 



 

 

วันที่หา กุสินารา – ลุมพินี 
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศอนิเดีย – เนปาล *** 

เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นํ าท าน เดิ นท างสู ลุ มพิ นี  เมื อ งไภ รวา 

ประเทศเนปาล ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนสังเวช
นียสถานแหงเดียวที่ไมอยูในประเทศอินเดีย 
อันเน่ืองมาจาก กอนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจาจะเสด็จมาประสูติ พระองคทานเปนพระ
บรมโพธิสัตวเจา ยังมิไดรับอาราธนาของ
ทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปญจมหา
วิโลกนะ" คือ การตรวจดูอันยิ่งใหญ 5 อยาง กอนที่จะตัดสินพระทัยประทาน
ปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย วาจะจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิด
ในพระชาติสุดทายที่จะตรัสรู เปนพระพุทธเจามี 5 อยางที่พระบรมโพธิสัตวเจา
ทรงเลือก ดังน้ี 
1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย 
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป  
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริยศากยวงศ 
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลหาบริสุทธิ์ ไดบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป 

และกําหนดอายุของมารดา ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังอาหาร นําทานเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูที่เมืองไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล 

นําทานชม วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่ง
ภายในวิหารจะปรากฏรูปปم� นของพระนางมายาเทวี  (พระมารดาของ
พระพุทธเจา) ขณะพระองคกําลังใหกําเนิดเจาชายสิทธัตถะ และ รูปรอยเทา
ของเจาชายสิทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสาอโศกซึ่งถูก
ฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมณระบุวาท่ีแหงน้ีคือสถานที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ 

เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม
White Lotus หรือเทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็น 

 



 

 

วันที่หก ลุมพินี –พาราณสี 
เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรมท่ีพัก 
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 
 
วันที่เจ็ด 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 ฉากหลัง
สีขาวเทาน้ัน 

  -   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. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ทานละ 4,200 บาท 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

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 


