
 

 

รหัสทัวร BRS1903086 

ทัวรอินเดีย ตามรอยพระบาท 2 สังเวชนียสถาน พาราณสี  พุทธคยา 
4 วัน 3 คืน (6E) 
พระมหาเจดียพุทธคยา   สถูปนางสุชาดา   แมน้ําเนรัญชรา   วัดพุทธนานาชาติ 
7 สัตตมหาสถาน   พระมูลคันธกุฎ ี  ธัมมราชิกสถูป 
พิพิธภัณฑสถานแหงสารนาถ   แมน้ําคงคา 

 
 
 
 



 

 

เที่ยวชมเมืองพาราณสี และเมืองพุทธคยา 
นอมสักการะ 2 สังเวชนียสถาน(4 วัน 3 คนื) (พักโรงแรม)  

 โดยสายการบินอินดโิก 
เดินทาง 22 - 25 พ.ย ,  30 ธ.ค.-2 ม.ค. 2563(ปใหม) 

ราคาทานละ   16,900.00  บาท (ไมรวมวีซา) 
วันแรก กรุงเทพมหานคร – เมืองพาราณส ี– พุทธคยา 
06.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย

การบินอินดิโก (6E)เพื่อทําการเช็คอิน และรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัท ... ใหการตอนรับ 

08.50 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูม ิสูเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดย
สายการบินอินดิโก (6E) เที่ยวบินที่ 6E98 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

11.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพาราณสี หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 
นาที) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารในโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองพุทธคยา   
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรือ

เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 
 
วันที่สอง พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังจากน้ัน  นําทานเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจบุัน

เปนเนินดินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูง
ประมาณ 4 เมตร รอบๆเปนลานกวางมี
รองรอยการขดุดินหาโบราณวัตถุ สถปูแหงน้ี
ถูกสรางเปนอนุสรณสถานโดยพระเจาอโศก



 

 

มหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผูท่ีถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคํา
ใหกับพระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธองคทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกรยิาและกลับมา
เสวยอาหารตามปกต ิ

ตอจากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่สําคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับ
การถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนางสุชาดา และพระองคได
อธิษฐานจิตเสี่ยงทายหากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาดทองคําลอย
ทวนสายน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม วัดพุทธนานาชาติ เชน วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธญี่ปุ�น วัด

ภูฎาน เปนตน  
 อิสระใหทานชมสถาปตยกรรมในการสรางโบสถ วิหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะ

ของแตละประเทศ  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันณหองอาหารในโรงแรม 
 



 

 

หลังจากน้ัน นําทานเขานมัสการ พระมหาเจดียพุทธคยา พรอม
สักการะองคพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ
สักการะตนศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 
4 จากตนศรีมหาโพธิ์ตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู 
โดยสําหรับตนพระศรีมหาโพธิ์ตนแรกนั้นเปนสหชาติ
กับพระพุทธเจา (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ป จนในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวงแหนตนพระศรีมหาโพธิ์ตน
นี้จนไมสนใจพระนาง ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สองนั้นปลูกโดยพระเจาอโศก
มหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 
ป จนถูกทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 ดวยน้ํามือของพระราชา
ฮินดูแหงเบงกอลพระนามวาศศางกา ซึ่งพระองคอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความ
รุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตนโพธ์ิตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธิ์
ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริยพระองคสุดทายแหงราชวงศเมา
รยะ และตนที ่สามนี ้มีอายุยืนมากวา 1,258 –1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่
อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สี่ ที่ยังคงยืนตน
มาจนปจจุบัน 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 ทรงยืนจองพระเนตรดตูนศรีมหาโพธิ์ โดยมิได
กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 2 

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



 

 

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

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ใน
สัปดาหท่ี 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของตนศรมีหาโพธิ์ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 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 – พาราณส ี
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ตัวเมืองพาราณสีสถานที่ตั ้งของ สารนาถ หรือป�าอิสิปตน

มฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหงการปฐมเทศนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมืองพาราณสีนั้นเปนเมืองโบราณที่มีมา
ตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล เปนอดีตเมืองหลวงของแควนกาสี ซึ่งเปนเมืองที่สถิตย
ขององคพระศิวะที่มีชื่อเสียงทางดานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมา
อยางยาวนานบนแมนํ้าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบนํ้าลางบาป 
ตามทรรศนะคติพราหมณตราบจนถึงปจจุบัน สําหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสี
ยังเปนศูนยกลางดานการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการสงพระสงฆมาศึกษา
พระธรรมวินัยในยุคปจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื ่อพระพุทธเจาตรัสรู แลว 
พระองคเคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ ผูไปอาบนํ้าในแมนํ้าคงคาเพื่อลาง
บาปเปนใจความวา ถาตองการลางบาปไมจําเปนตองไปอาบนํ้าในแมนํ้าคงคา 



 

 

ขอใหชําระกาย วาจา ใจใหบริสุทธิ ์ คือ เวนทุจริตทางกาย วาจา ใจ และ
ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบนํ้าลางบาปมีในศาสนา
ของพระองค ถาประพฤติอยู ในสุจริตแลว แมนํ ้าดื ่ม นํ ้าอาบ ธรรมดาก็จะ
กลายเปนนํ้าศักดิ์สิทธิ์ไปดวย อนึ่ง ถานํ้าในแมนํ้าคงคาสามารถลางบาปไดจริง
และอํานวยผลใหผูลงไปอาบไปสวรรคไดจริงแลว พวก กุง หอย ปู ปลา ก็มี
โอกาสไปสวรรคไดมากกวามนุษยเพราะอาศัยอยูในแมนํ้านั้นตลอดเวลา เมือง
พาราณสียังเปนดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแทวาเปน
อยางไรดังคํากลาวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ วา “พาราณสีคือ อินเดียแท 
ใครมาอินเดียแลวไมเห็นพาราณสีก็เทากับวาไมไดเห็นอินเดีย ใครอยากรูวา
อินเดียที่แทจริงเปนอยางไรตองมาดูที่เมืองพาราณสี” 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง)  
 นําทานเดินทางสูสารนาถ ซึ่งอยูในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แหงนี้คือ  

“ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐมเทศนา 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แกปญจวคียทั้ง 5 และเปนสถานที่เกิดพระรัตนตรัย
ครบ 3 องค คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนอนุสรณสถานที่
พระพุทธเจาทรงพบกับปญจวคียทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจา
ทรงตรัสรูไดเพียง 2 เดือน และสามารถทําใหอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหัน
ตผล ซึ ่งสถูปแหงนี ้สรางขึ ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาไดทําการ
บูรณปฏิสังขรณในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูปจากเดิมมาเปน
แบบรูปทรง 8 เหลี่ยม โดยจักรพรรดิ์อัคบารแหงราชวงศโมกุล พระอัยกา (ปู�) 
ของจักรพรรดิ ์ชาหจาฮัน ผู สร างตํานาน
ประติมากรรมแห งความรักอันเป น นิจ
นิรันดร ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะ
ในอดีตพระบิดาของพระองค จักรพรรดิ์หุมา
ยันไดเสด็จลี้ภัยมายังสถานที่แหงน้ี 

จากน้ัน น ํ าท  านชม พระม ูลคันธก ุฎี  ก ุฏิ ของ
พระพุทธเจา ซึ่งสรางขึ้นโดยพระเจาอโศกมหาราช พรอมปรากฏเสาอโศกใน
พื้นท่ีดังกลาว พรอมนําทานนมัสการ ธัมเมกขสถูป เปนสถูปที่สรางเพื่ออุทิศแด



 

 

พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซึ่งเห็นธรรมเปนทานแรก สถูปแหงนี้มีสถาปตยกรรม
แบบเมาริยะ เปนทรงกลมแบบบาตรควํ่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลัง
จากสถูปองคเกาถูกทําลายไดมีการสรางสถูปแหงน้ีขึ้นมาใหม เมื่อปพุทธศักราช 
2337 และนําทานสักการะ ธัมมราชิกสถูป เปนสถานที่ที ่พระพุทธเจาทรง
ประทับจําพรรษาในชวงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ธัมมราชิกสถูปสรางขึ้นเปนอนุสรณในสถานที่ที่เชื่อวาเปนที่ประทับแสดง
ทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 หลังจากวันที่พระ
พุทธองคทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรวาดวยการหมุนกงลอ
แหงพระธรรมอันเปนพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 คํ่า 
เดือน 8 พระพุทธองคไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 
ทําใหทั้งหมดไดเขาใจชัดเจนถึงความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตนถาวรเที่ยงแท
ของขันธ ของสังขารธรรม ทําใหปญจวัคคียทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อา
สวะในจิตของตนไดและไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมกันเปนครั้งแรกของโลก
ในที่สุด  

หลังจากน้ัน นําทานชม โบราณวัตถทุี่สําคัญของทาง   
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงสารนาถ(พิพิธภัณฑปดใหบรกิาร
ทุกวันศุกรและวันนักขตัฤกษ) 

 
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม Meadows หรือเทียบเทา 

พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่สี่ พาราณสี –กรุงเทพฯ 
เชาตรู นําทานลองเรือชมวิถีชวีิตความเปนอยู และชม

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแมน้ําคงคา สายน้ําอัน
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีหลอเลี้ยงชาวอินเดียมาแตโบราณ
กาล 



 

 

จากน้ัน นําทานกลับสูโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเชา 
       สมควรแกเวลา นําทุกทานเดินทางสูสนามบินพาราณสี 
11.30 น.  นําทุกทานเดินทางสูเมืองสนามบินเมืองพาราณสีโดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท... 

ใหบริการทําการเช็คอิน และบัตรโดยสาร  
11.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพาราณสี สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิ

โก (6E) เที่ยวบินที่ 6E97 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
16.40 น.     คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพดวย
ความอ่ิม      บญุและประทับใจไปนานแสนนาน......... 
 

 
 
 

หมายเหตุ 
กําหนดการเดินทางและเวลาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและตามตารางของสาย
การบินที่ใชเดินทาง(ราคาดังกลาว 

ขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และ
กรณีสายการบินมกีารเรียกเกบ็คาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว) 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
-   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 
-   รปูถายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน 
-   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 
-   พระภิกษ ุมีสําเนาใบสุทธิ 
คาบริการน้ีรวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ - พาราณสี- กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเสนทาง 



 

 

5. มีบรกิารอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
6. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
7. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
8. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
9. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 
10. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 

2. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย ทานละ 1,800 บาท 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมัดจําทานละ10,000 บาท พรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

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

 
เงื่อนไขตาง ๆ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 



 

 

2. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 


