
 

 

รหัสทัวร B2B1903028 

ทัวรอินเดีย เนปาล นมสัเต ไหวพระสวดมนต สังเวชนียสถาน 4 ตําบล  
8 วัน 7 คืน (FD) 
นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา ปรินิพพาน   เยือนเมืองพุทธคยา 
ราชคฤห นาลันทา เวสาลี กุสินารา ลมุพินี สาวัตถี พาราณส ี
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ   ลองเรือแมน้ําคงคา 
 

 



 

 

 

  
 

   
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา - สถูปพุทธคยา (ตรัสรู) - พระมหา
โพธิ์เจดีย 

06.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 
เคานเตอร 2 ประตู 1-2 เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) โดยมี
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองคยา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา (Gaya) ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทย 
1.30 ชั่วโมง) และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เมืองพุทธคยา 
สถานที่เชื่อกันวาเปนที่ตรัสรู ของพระพุทธเจาซึ่งคนพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ 
ชื่อ เซอร อเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อรอยกวาปกอนแลว 

เดนิทางพฤศจกิายน – ธันวาคม ����  

ราคาเริ�มต้นเพยีง 25,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ�เจดีย์ 
วนัที� �   พทุธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกฎู  - วดัชีวกมัพวนั – วดัเวฬวุนั– มหาวิทยาลยันาลนัทา 
วนัที� �   เวสาลี – วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกสุินารา 
วนัที� �.  กสุินารา - สงัเวชนียสถาน กสุินารา (ปรินิพพาน) -เมืองลมุพินีวนั  
วนัที� �.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสตูิ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวตัถี 
วนัที� �.  เมืองสาวตัถี-สถานที�แสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานที�พระเทวทตัถูกแผ่นดินสบู- บ้านบิดาขององคุลีมาล-วงัของพระเจ้าปเสนทิ

โกศล -   บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี – วดัเชตวุนัมหาวิหาร – ต้นอานนัทโพธิ� – เมืองพาราณส ี
วนัที� �.  พาราณสี – ล่องเรือแม่นํ �าคงคา - สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคนัธี -ธรรมเมขสถูป –ชมพิพิธภณัฑ์

แห่งเมืองสารนาถ-  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก – เมืองพทุธคยา 
วนัที� �.  พทุธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิ์ท่ีไดนําพันธุ
มาปลูกตรงที่เชื่อกันวาเปนจุดที่พระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสม
โพธิญาณ แลวนําชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู
แลวเจ็ดแหง แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรูกอนที่จะเสด็จออกสั่ง
สอนผูคน อันประกอบไปดวย 
1.เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสน ใตตนศรีมหาโพธิ์พรอมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ 
วัน ในสัปดาหท่ี ๑ 
2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ์ โดยมิไดกระพริบ
พระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาหท่ี ๒ 
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมเปนเวลา ๗ 
วัน ในสัปดาหท่ี ๓ 
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรีมหา
โพธิ์ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระ



 

 

อภิธรรม๗ วัน ในสัปดาหท่ี ๔ 
5.เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเล้ียงแกะ ใน
สัปดาหท่ี๕ 
6.เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนศรี
มหาโพธิ์ ในสัปดาหท่ี ๖ 
7.เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน  
นําทานชม พระมหาโพธิ์เจดีย (Mahabodhi Temple) อนุสรณสถานแหงการตรัสรู
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจาก
การถูกทําลายจากพระเจาศศางกา พระพุทธ รูปองคนี้เปนพระพุทธรูปปางมารวชิัยแบบ
ศิลปะปาละ เปนที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก จากน้ันนําทานชมศิลปะอินเดีย
สมัยพระเจาอโศกอายุกวา ๒,๒๐๐ ป ชมเสาพระเจาอโศกที่ทรงใหสรางเพื่อประกาศ
ศาสนาและถวายเปนพุทธบูชาแกสังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติ แลวชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุ
ราว ๑,๒๐๐ ป “สมัยปาละเปนชวงที่พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือ
โดยมีศูนยกลางอยูที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมาย
เหตุการณเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และ
หลวงจีนอ้ีจิง จากประเทศจีน” ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทียบเทา,เมืองคยา 
วันที่2 พุทธคยา – ราชคฤห – เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– มหาวิทยาลัยนา

ลันทา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองราชคฤห (Rajgir) นครหลวงแหงแควนมคธ (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 2 ชม.)  นําทานเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี ไดแกเวภาระ เวปุ
ละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปณฑวะชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม นมัสการถํ้าพระโมคคัลลา 
ชมถํ้าพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสําเร็จเปนพระอรหันต ชมกุฏีของพระ
อานนท นมัสการมูลคันธกุฏีสถานที่ประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตที่ยอด
เขาคิชกูฎ จากนั้นนําทานชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก “ชีวกัมพ
วัน” เปนสวนป�ามะมวงที่หมอชีวกโกมารภัจจอุทิศถวายเปนสังฆารามแดพระพุทธเจา
และพระภิกษุสงฆ ปจจุบันเหลือซากโบราณสถานใหเห็นเปนซากหินเรียงรายกันอยู เมื่อ
ครั้งที่พระพุทธเจาทรงประชวรหอพระโลหิตจากการที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาท



 

 

เพราะพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาหมายปลงพระชนมพระพุทธเจา พระภิกษุสงฆไดพาพระ
พุทธองคมาท่ีชีวกัมพวัน และหมอชีวกเปนผูถวายการรักษาโดยการผาตัดเอาสะเก็ดหิน
ออก ชีวกัมพวนัจึงถูกเรียกวาเปนโรงพยาบาลสงฆแหงแรกในพระพุทธศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม   
บาย นําทานเดินทางสู วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแหงแรกใน

พระพุทธศาสนาและเปนสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค มี
สถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูนาลันทา นมัสการหลวงพอดําซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สรางดวยหินแกรนิต
สีดําซึ่งสรางรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา จากนั้นนําทานเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
นาลันทา  (Nalanda University) มหาวิทยาลัยที่ ใหญ ที่ สุด ในโลกเปน ศูนย
การศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมาในปพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติรกไดยกทัพมา
รุกราน รบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝ�ายเหนือกองทัพมุสลิมเติรกไดเผาผลาญทําลาย
วัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูที่ไมยอมเปลี่ยนศาสนา 
นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลาน้ันวากันวาไฟที่ลุกโชนเผา
นาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผานาลันทาไดหมด ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
เมืองเวสาล ี

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม NALANDA REGENCY HOTEL หรือเทียบเทา,เมืองราชคฤห 

วันที่ 3 เวสาลี – วัดป�ามหาวัน –เสาหินพระเจาอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
 นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หน่ึงในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัย

โบราณ เมืองน้ีมีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองน้ีเปนศูนยกลางการเผยแพร
พุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง รวมทั้งเปนที่กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนา
เชนและที่เปนตนกําเนิดของการทําน้ํามนตในพุทธศาสนา เนื่องจากไดเกิดทุพิกขภัย
รายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริยลิจฉวีจึงไดนิมนตใหพระพุทธเจาไดมา
โปรดชาวเมือง พระพุทธเจาจึงนําเหลาภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี 
พรอมทั้งไดมีการประพรมน้ํามนตทั่วทั้งเมือง นําทานเที่ยวชม วัดป�ามหาวัน ชมเสา



 

 

อโศกที่สมบูรณที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาตั้งแต
สมัยกอนพุทธกาล โดยเปนเมืองหลวงแหงแควนที่มีความเจริญรุงเรืองมากแควนหน่ึง
ในบรรดา ๑๖ แควนของชมพูทวีป มีการปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมหรือ
คณาธิปไตย ที่สามารถเรียกไดวาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไมมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธ์ิขาด มีแตผูเปนประมุขแหงรัฐซึ่งบริหารงาน
โดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปดวยเหลาสมาชิกจากเจาวงศตาง ๆ ซึ่ง
รวมเปนคณะผูครองแควน ในคัมภีรพระพุทธศาสนากลาววาเจาวงศตางๆ มีถึง ๘วงศ 
และในจํานวนน้ีวงศเจาลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศเจาวิเทหะแหงเมืองมิถิลาเปนวงศที่มี
อิทธิพลที่สุด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แตละครั้งจะ
ทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป�ามหาวันเปนสวนใหญ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่
เมืองแหงน้ี และที่กูฏาคารศาลาน่ีเองที่เปนที่ๆ พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนานางของพระพุทธองค พรอมกับบริวาร สามารถอุปสมบท
เปนภิกษุณีไดเปนครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครั้งสุดทายของพระพุทธองค 
พระองคไดทรงรับสวนมะมวงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางได
อุทิศถวายเปนอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดทรงจําพรรษาสุดทายที่เวฬุว
คาม และไดทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแลวได ๑๐๐ 
ป ไดมีการทําสังคายนาครั้งที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดลวนอยูในเมืองเวสาล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม   
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ่งเปนสถานที่



 

 

ปรินิพพานของพระพุทธเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทา,เมืองกุสินารา 

วันที่ 4 กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) -เมืองลุมพินีวัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานชมสังเวชนียสถานแหลงที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหน่ึงใน
สองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝم�งแมน้ําคูกับเมืองปาวา เปนที่ตั้งของสาลวโนทยาน
หรือป�าไมสาละ ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพุทธเจา “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในทองถิ่นวา มา
ถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา ตําบลเจาชายสิ้นชีพ 
ปรากฏตามคัมภีรวา เมืองน้ีเคยเปนที่ปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ เปน
ที่เกิดบําเพ็ญบารมีของพระ  โพธิสัตวหลายครั้ง เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดีของพระ
เจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ นําทานนมัสการอนุสรณสถานที่สําคัญคือ มหาปรินิพพาน
สถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจาอโศกมหาราชสรางไวและบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายใน
และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากน้ันนําทานนมัสการสถานที่ถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจาที่มกุฎพันธเจดีย แลวนําน่ังสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธ



 

 

ไสยาสน มีจารึกกําหนดอายุเกาแกกวา ๑,๔๐๐ป แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม   
บาย นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (Lumbini) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 

ซึ่งเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา 
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว 

เพ่ือประทับตราออกจากประเทศอินเดียเขาสูประเทศเนปาล *** 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม   

ที่พัก โรงแรม DREAMLAND หรือเทียบเทา,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล 

วันที่ 5 สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสา
พระเจาอโศก-เมืองสาวัตถี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม สังเวชนียสถานแหลงที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เปนสถานที่พระนางสิริมหามายา

ประสูติเจาชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ป 
ซึ้งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความ
สูง ๒๒ ฟุต ๔ น้ิวและมีขอความจารึกเปนหลักฐานวา “ณ ที่น่ีคือ สถานที่ประสูติของ
เจาชายสิทธัตถะ และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่ ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” 
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปจจุบันลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจาอโศกมหาราช” ที่ระบุวาสถานที่น้ีเปน
สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากน้ียังมี  “วิหารมายาเทวี” ภายใน
ประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปน
วิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบันทางการเนปาลไดสรางวิหาร
ใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐาน



 

 

วาเปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ 
ปจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโค
ราฆปุระ หางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ ) ทางทิศตะวันออก ๑๑ 
กิโลเมตร และหางจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร 
ซึ่งถูกตองตามตําราพระพุทธศาสนาที่กลาววาลุมพินีวันสถานที่ประสูติตั้งอยูระหวาง
เมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ ปจจุบันลุมพินีวันมีเน้ือที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทางการ
เรียกสถานที่น้ีวา รุมมินเด มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมากมีสิ่งปลูกสรางเปน
พุทธสถานเพียงเล็กนอย แตมีวัดพุทธอยูในบริเวณน้ีหลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี 
ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม   
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองสาวัตถ ี(Shravasti) ที่เปนเมืองโบราณ

ในสมัยพุทธกาล   (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรม SRAVASTI INTERNATIONAL หรือเทียบเทา,เมืองสาวัตถี 

วันที่ 6 
เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย-สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ- 
บานบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจาปเสนทิโกศล-บานของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ตนอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณส ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม เมืองสาวัตถี (Shravasti) ที่ เปนเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มี

ความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองหลวงของแควนโกศล ๑ ในแควนมหาอํานาจใน ๑๖ 
มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมืองสาวัตถีนับวาเปนเมืองสําคัญในการเปนฐานในการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาท่ีสําคัญเพราะเปนเมืองที่พระพุทธเจาประทับ
นานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา เปนที่ตรัสพระสูตรมากมายและเปนเมืองที่พระพุทธศาสนา
มั่นคงที่สุด ปจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สําคัญปรากฏรองรอยอยู คือ ที่แสดงยมก
ปาฏิหาริย (อานวา ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริยครั้งน้ี คือท่ีโคนตนมะมวง  หรือ คัณฑามพพฤกษในเมืองสาวัตถี มูลเหตุ
ที่ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียนักบวชนอกศาสนาพุทธ ทาพระพุทธเจาแขงแสดง
ปาฏิหาริยวาใครจะเกงกวากันพวกเดียรถียทราบวาพระพุทธเจาจะแสดงยมกปาฏิหาริย



 

 

ที่โคนตนมะมวงจึงใหสาวกและชาวบานที่นับถือพวกตนจัดการโคนตนมะมวงเสียสิ้นไม
เหลือ แตพระพุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคน ตนมะมวงจนได โดยมีผูนําผล
มะมวงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลวรับสั่งใหคนปลูกเมล็ดลงดินแลวพระองคทรงใชน้ําที่
ลางพระหัตถรด ปรากฎวาหนอมะมวงโตพรวดพราดแตกกิ่งกานสูงขึ้นถึง  ๕๐  ศอก  
ผลที่สุดพวกเดียรถียพายแพไป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ (หนาวัดพระเชตุ
วันมหาวิหาร), บานบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจาปเสนทิโกศล, 
บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจาเคยประทับ
อยูถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ตนอานันทโพธิ์ ซึ่งเปนตนโพธิ์ที่ชาวพุทธนับถือวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์เปนอันดับสองรองจากตนพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่วัดเชตุวันมหาวิหาร 
เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม     
บาย นําเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที่แสดงปฐม

เทศนา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง)         
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรม SGT PLAZA หรือเทียบเทา,เมืองพาราณสี 

วันที่ 7 
พาราณสี - ลองเรือแมนํ้าคงคา - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  - 
สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - ชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ - ชมหัวเสาพระ
เจาอโศก - เมืองพุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชากับเชาวันใหมที่สดใส นําทานสัมผัสกับความหลากหลายของผูคน
และที่แมนํ้าคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เน่ืองจากเปนจุดที่ตุมหู ของ
พระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเปนสถานที่ไดนําพระอัฐิ
ของพระพุทธเจามาลอยอังคารที่แมน้ําแหงน้ีดวย ทานจะไดน่ังเรือเพื่อไปถวายกระทง
เปนพุทธบูชา ณ ที่น่ีเองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ํา ดื่มน้ํา
รวมทั้งทาน้ําที่น่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น จากน้ันนําทานเดินทาง
กลับโรงแรม 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําชมสังเวชนียสถานแหลงที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจา

คันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจาพบปจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู
แลว นํานมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันวาเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐม
เทศนาหั วขอธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทํ าใหพระโกณ ฑัญ ญ ะบรรลุ โสดาบั น
พระพุทธศาสนาจึงมพีระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลวนําชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเลา
เร่ืองพุทธประวัติฝมือชางชาวญี่ปุ�น แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ  ชม
หัวเสาพระเจาอโศก ทําเปนรูปสิงหบางทานอธิบายวาเปนสัญลักษณของศากยสิงห
พระราชวงศของพระพุทธเจา เสามีฐานบัวควํ่า มีบัลลังกสี่เหลี่ยมรอบสลักเปนรูป
ธรรมจักรและรูปชาง มา สิงหและโค แลวนําชมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบในบริเวณเมือง
สารนาถและเมืองใกลเคียง อาทิเชน พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบ
คุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลวนําชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูป
แบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่คนพบบริเวณใกลๆกับ มูลคันธกุฎี สถานที่จําพรรษา
ของพระพุทธเจา “อน่ึงศิลปะคุปตะไดรับการยกยองวามีความงดงามและสมบูรณแบบ
ที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเปนศูนยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุป
ตะ ที่อายุเกาแกถึง ๑,๔๐๐ ปมาแลว 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม     
บาย นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองพุทธคยา  (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรมTATHAGAT หรือเทียบเทา,เมืองคยา 
วันที่ 8 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินพุทธคยา 

10.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) 
เที่ยวบินที่ FD123  (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบรกิารอาหารบน
เครื่อง) 

14.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหวพระสวดมนต สังเวชนียสถาน 4 ตําบล 8วนั 7คืน 
(FD) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 
วันที่ : 03 – 10 พ.ย.  62 25,999 25,999 25,999 5,990 16,999 
วันที่ : 04-11 ธ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 5,990 16,999 
วันที่ : 29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 39,999 39,999 39,999 5,990 26,999 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคานี้รวมรายการ

ทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย) 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท 
และคาวีซาเนปาล ทานละ 1,000 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



 

 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. คาวีซาเขาประเทศเนปาล 3 วันทําการ ทานละ 1,000 บาท 
4. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
5. คาทําหนังสือเดินทาง 
6. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
7. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
8. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 



 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน 

เอกสารในการย่ืนวซีาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง

นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  

สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  

ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมคีวามชดัเจนเทาน้ัน *** 
 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซาเนปาลสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารในการยื่นวซีาเนปาลตองใชเอกสารเปนตัวจริงเทาน้ัน *** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 


