
 

 

 



 

 

คร ัง้หน่ึงในชวิติของชาวพุทธตอ้งไป“คร ัง้หน่ึงในชวีติปฏบิตับูิชา...ตามรอยพระ
ศาสดา!!! ณ ประเทศอนิเดยี และ เนปาล ทีคุ่ณควรหาโอกาสดีๆ ๆ ไปเยอืน.. 

ส าหรบัชาวพทุธแลว้ การไดต้ามรอยพระพุทธเจา้ไปสกัการะ“สงัเวชนียสถาน 4 ต าบล” อนัไดแ้ก ่
สถานทีป่ระสูต(ิลุมพนีิ) ตรสัรู(้พุทธคยา) ปฐมเทศนา(สารนาถ) และปรนิิพพาน(กสุนิารา) 

ในประเทศอนิเดยี-เนปาล ถอืเป็นหน่ึงในมงคลสูงสุดของชวีติ 
“ดูกอ่นอานนท ์สงัเวชนียสถาน 4 แหง่ เป็นทีค่วรเหน็ของกลุบุตรผูม้ศีรทัธา ดว้ยระลกึวา่” 
• พระตถาคตประสูตใินทีนี่ ้๑ เมอืงลุมพนีิวนั  
• พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิานในทีนี่ ้๑ เมอืงพุทธคยา  
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในทีนี่ ้๑ เมอืงพาราณส ี
• พระตถาคตเสดจ็ปรนิิพพาน ดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในทีนี่ ้๑ เมอืงกสุนิรา 
 ลุมพนีิวนั...(ประเทศเนปาล) สถานที ่“ประสูต”ิแหง่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  
 พุทธคยา..จงัหวดัคยา ประเทศอนิเดยี สนันิษฐานวา่เป็นสถานทีท่ีเ่จา้ชายสทิธตัถะตรสัรูเ้ป็น

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถอืกนัวา่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของชาวพุทธทัว่โลก  
 สารนาถ..เมอืงพาราณส ีสนันิษฐานวา่เป็นสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนา ซึง่พระเจา้

อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งไวเ้พือ่เป็นอนุสรณแ์กพ่ระพุทธเจา้  
 กสุนิารา.. สนันิษฐานวา่เป็นสถานทีด่บัขนัธปรนิิพพานของพระพุทธเจา้ 
 พาราณส.ี. เสน่หพ์นัปีทีไ่มล่มืเลอืน เมอืงอมตะและเป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของชาวฮนิดูและชาว

พุทธทัว่โลก 
 สาวตัถ.ี. สถานทีพ่ระพุทธเจา้แสดงปาฏหิารยิส์ าคญัคร ัง้สุดทา้ย 
 ทชัมาฮาล เป็นอนุสรณส์ถาน ต ัง้อยูใ่นเมอืงอคัรา ประเทศอนิเดยี นบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการท่องเทีย่ว 
 วนัที ่-1 ของการเดนิทาง: วนัพฤหสับด ีที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม(ิกรุงเทพฯ)-เมอืงพุทธคยา (ประเทศอนิเดยี) 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 -4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ

สายการบิน Thai Airways (TG) เจา้หน้าที่ของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้เคร ือ่งกอ่นเวลาเคร ือ่งออก 30 นาท ี(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้ง
เคร ือ่งเน่ืองจากเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจอยา่เขม้งวด) 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ  00  ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ  000  ml.  
 

09.55 น. บนิตรงสู่ เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG2353ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ี(มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบั
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางสู่ พุทธคยา พุทธสงัเวชนียสถาน ทีส่ าคญัทีสุ่ด 0 ใน 4 สงัเวช



 

 

นียสถาน และถอืว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวพุทธทั่วโลก“เมอืงพุทธคยา” เปิดประตูสู่เสน้ทางตามรอย
พระพุทธเจา้ สถานทีต่รสัรูข้องสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธคยา คอืค าเรยีกกลุม่พุทธสถานส าคญั ซึง่เป็นพุทธสถานที่
มคีวามส าคญัทีสุ่ด 0 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีต่รสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธสงัเวช
นียสถานทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุของชาวพุทธทัว่โลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
น าท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็น
ธดิาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพ)ี ผูม้ทีรพัยซ์ ึง่
เป็นนายใหญแ่ห่งชาวบา้นเสนานิคม ต าบลอุรุ
เวลา เมื่ออายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้ าพิธี
บวงสรวงต่อเทพยดาทีส่งิสถติ ณ ตน้ไทรใหญ่
ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของนาง โดยไดต้ัง้ปณิธาน
ความปรารถนาไว ้2 ประการ คอื 

           0.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีุญ มทีรพัยส์มบตั ิ
และมชีาตสิกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มีบุตรคนแรกเป็นชาย เมื่อ
ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ ์นางไดท้ าพลี
กรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๖ น าคณะเจรญิภาวนา .....จนถงึ
เวลาอนัสมควร 
น าท่านชมววิ รมิสองฝ่ัง แม่น ้าเนรญัชรา แม่น ้าส าคญัในพุทธประวตั ิชาวบา้นแถบน้ันเรยีกว่า “ลลิาจนั” 
มาจากค าสนัสกฤตว่า “ไนยรญัจนะ” แปลว่า แม่น ้าทีม่ีสใีสสะอาด แม่น ้าทัง้สายกวา้งราว ๑ กโิลเมตร ในสมยั
พุทธกาล แม่น า้เนรญัชราไหลผ่านแควน้มคธ ณ ต าบลอุรเุวลาเสนานิคม ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แม่น า้เนรญัชรา อนัเป็น
ภูมิสถานทีส่งบน่าร ืน่รมย ์พระมหาบุรุษทรงเลอืกทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีบ่ าเพ็ญเพยีร ทรงประทบัอยู่ ณ ทีนี่ ้นานถงึ ๖ ปี 
พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกรกริยิาและเปลีย่นมาทรงด าเนินในมชัฌมิาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณภายใตต้น้พระศรมีหาโพธ ิณ รมิฝ่ังแม่น า้เนรญัชราแห่งนี ้

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ มหาเจดยีพุ์ทธคยา เจดยีพุ์ทธคยาหรอืพระมหาโพธิเ์จดยี ์คอือนุสรณส์ถานแห่งการ
ตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ มีลกัษณะ
เป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสงู เป็นสถาปัตยกรรม
และศิลปะแบบอนิเดยี สูงประมาณ 070 ฟุต 
แบ่งออกเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้แรกประดษิฐานพระ
พุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวชิยัศิลปะ
ปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หน่ึงเดียวใน
เจดยีท์ีไ่ม่ถกูท าลายจากกษตัรยิช์าวฮนิดูใน
สมัยที่มีการกวาดลา้งพระพุทธศาสนาใน
อินเดีย ส่วนช ัน้ที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธ
ปฏมิาปางประทานพร บรเิวณโดยรอบเจดยี ์
มีเจดียบ์รวิารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทิศ เดิมเจดีย ์
พุทธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมา
ในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวิชกะทรงบูรณะ
เพิม่เตมิใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดมิ ในปัจจุบนั
เจดยีพ์ุทธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุ่ม
พุทธสถานพุทธคยา  เขา้กราบสกัการะ 
มหาเจดยี ์“ตน้พระศรมีหาโพธิ”์ คือตน้โพธิท์ี่พระพุทธเจา้ประทบัในชว่งเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่
เคารพนับถอืของพุทธศาสนิกชนมาตัง้แตส่มยัพุทธกาล ตน้พระศรมีหาโพธิม์ที ัง้หมด 4 ตน้ 
-ตน้แรกคอืตน้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัรูซ้ ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 
-ตน้ทีส่องคอืตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัรยิฮ์นิด ู
-ตน้ที่สามคอืตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เน่ืองจากเป็นชว่ง
พระพุทธศาสนาในประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 



 

 

-ตน้ทีส่ีค่อืตน้ศรมีหาโพธิต์น้ปัจจบุนัทีแ่ตกหน่อมาจากตน้ที ่3 ปัจจบุนัมอีาย ุ038 ปีใตต้น้พระศรมีหาโพธิเ์ป็น
ทีป่ระดษิฐานของพระแทน่วชัรอาสน ์พระแทน่ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึน้เพือ่บูชาสถานทีบ่ าเพ็ญเพยีร
ของพระพุทธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมคีวามยาว 7 ฟุต สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 
พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรอืน่ังท าสมาธอิยู่รอบๆ บรเิวณตน้พระศรมีหาโพธิแ์ละพระ
แทน่วชัรอาสนแ์ห่งนี ้

รายการท าบุญ ..รว่มพธิถีวายผา้หุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวหิารพระพุทธเมตตา ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์
จ านวน 1ชดุ (บจ.หมิาลายนั ทราเวล จดัน าใหเ้พือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ) 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ณ Hotel  Mahabodhi หรอืเทยีบเท่า  

(เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี)  
 

  วนัที ่-2 ของการเดนิทาง: วนัศุกร ์ที ่7 กุมภาพนัธ ์2563 
เมอืงพุทธคยา -เมอืงราชคฤห ์–นาลนัทา- เมอืงพุทธคยา  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านเดนิทางโดยรถโคช๊..สู่เมอืงราชคฤห ์(Rajgir) (ระยะทาง70 กม.ไป2ชม.- กลบั2 ชม.)เป็นชือ่เมอืง

หลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงใน
หุบเขา มภีูเขาลอ้มรอบ ๕ ลกู จงึมชี ือ่เรยีกอกี
อย่างหน่ึงว่า เบญจครีนีคร คอื อสิคิริ ีบณัฑวะ 
คชิฌกูฏ เวภาระ และเวปลละเมืองหลวงของ
แควน้มคธในอดตีทีม่ี พระเจา้พิมพิสารครอง
เมืองตั้งอยู่ บนหุบ เขาทุกทิวภู เขา  5ลูก
ลอ้มรอบ คอืเวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อสิคิริ ิ
และคิชกูฏ และ ราชคฤหย์ังเป็นเมืองหลัก
พระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจา้เสด็จไป
โปรดพระเจา้พมิพิสารผูค้รองนคร เป็นเมอืงที่
มีประวตัิความเกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา
มากทีส่ดุ สถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธเจา้และพระสาวกยงัปรากฏอยูม่ากมาย เชน่ พระคนัธกฎุบีนยอดเขาคชิฌ
กู ฏ  วัด เ ว ฬุ ว ัน ซึ่ ง เ ป็ น วัด แ ห่ ง แ ร ก ใ น
พระพุทธศาสนา ถ า้สุกรขาตาทีพ่ระสารบีุตร
ไดบ้รรลุธรรถ า้สตับรรณคูหาที่ท าสงัคายนา
คร ัง้แรก….เมอืงหลวงของราชคฤห ์ถกูยา้ยไป
ไวท้ี่ปาฏลีบุตรตัง้แต่สมยัพระเจา้อชาตศตัรู 
ส่งผลใหร้าชคฤหใ์นปัจจุบนัเป็นเพียงเมือง
เล็กๆ ในรฐัพิหาร  มีผู อ้ยู่อาศัยไม่มาก มี
สภาพเกอืบเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญ
ของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหน่ึง น าท่านขึน้สู่
ยอดราชคฤห ์น าพาท่านท าสมาธิ
ภาวนา และบ าเพ็ญกุศล ณ พระคนัธกุฎชิมทวิทศันเ์มืองราชคฤหจ์ากพืน้สูง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจาก
ยอดเขา แวะชมและบ าเพ็ญกุศล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” เป็นซากอารามของหมอชวีกชวีก
โกมารภจัจ ์ยกสวนมะม่วงถวายในคราวทีพ่ระเทวทตัตป์ระทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หินลงใส่พระพุทธองค ์ท าให ้
สะเก็ดหนิกระเด็นถกูพระบาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหติหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ อาราม
แห่งนี ้และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรอืนคุมขงัพระเจา้พมพสิาร สถานทีพ่ระเจา้อชาตศิตัรูน าพระราชบดิา
ของพระองค ์มาคมุขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์

หมายเหต:ุ  การขึน้เขาคชิฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดนิขึน้
รถยนตไ์ม่สามารถขีน้ไปถงึใชเ้วลาประมาณ 20นาทท่ีานทีเ่ดนิไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนั่งเสลีย่งโปรดแจง้
หวัหน้าทวัร ์(มคีา่ใชจ้่ายนอกเหนือจากคา่ทวัร)์ 

ทางขึน้เขาราชคฤห์ 



 

 

จากน้ัน น าท่านสู่ บ่อน ้าพุรอ้นตะโปทารามตโปทาราม สถานทีอ่าบน ้าพุรอ้น ช าระบาป ตามความเชือ่ของ 
พราหมณ-์ฮินดู อาบน ้าแบ่งตามวรรณะ เป็น
ความเชือ่มาต ัง้แต่ก่อนมพุีทธศาสนา สถานที่
อนัเป็นตน้บญัญตัสิกิขาบทใหพ้ระภกิษุสรงน า้ได ้15 
วนัต่อคร ัง้ ปัจจุบนัเป็นบ่อน ้าศกัดิส์ิทธิ ์ ตโปทานที
หรอืตโปทาราม เป็นวดัฮนิดูทีค่นทั่วโลกมุ่งไปดูแขก
อาบน ้า ที่เช ือ่ว่าเป็นน ้าศักดิส์ิทธิจ์ากเขาเวภาร
บรรพต เป็นธารน า้อุน่ทีเ่ช ือ่วา่รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้
วิธีอาบแบ่งเป็นช ัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะ
พราหมณไ์ดอ้ยู่ช ัน้สูงสุด เป็นน ้าตน้น ้าที่ใสสะอาด 
ดื่ม อาบ ซกัผา้แลว้ไหลลงไปใหช้นช ัน้แพศยใ์ช  ้
จากน้ันไหลลงไปใหว้รรณะศูทรใช ้สุดทา้ยทีว่รรณะ
จณัฑาลที่ตอ้งใชน้ ้าที่ด าป๋ีสีขีโ้คลนเต็มไปดว้ยสิ่ง
ปฏกิลูของพวกวรรณะทีส่งู 

 
11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมอืงราชคฤห.์..... 
12.30 น. น าท่านเขา้สู่ วดัเวฬุวนัมหาวหิาร วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทีพ่ระเจา้พมิพสิารทรงยกพระราชอุทยาน

สวนไมไ้ผ่ถวายเป็นทีป่ระทบัแห่งแรกแด่พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ที่
แห่งนีแ้ลว้ 6 พรรษา เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธภิาวนา ณ อุโบสถสถานทีป่ระชมุพระสาวกอรหนัต ์1,250รูป 
ในวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดอืน 3 ซึง่เรยีกการประชมุนีว้่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพธิมีาฆบูชา และพุทธองคไ์ด ้
ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กภ่กิษุเหลา่น้ัน.. 

 จากน้ัน  น า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  เ มื อ ง น า ล ัน ท า  ช ม 
มหาวิทยาลยันาลนัทาเก่า (โอลนาลนัทา) ซาก
มหาวทิยาลยัพุทธศาสนาทีเ่คยรุง่เรอืงโด่งดงัมากทีสุ่ด
ในโลก มพีระนักศึกษาจ านวนหมืน่เมื่อราว พ.ศ.0700 
ไดถู้กชาวมุสลิมรุกรานสงัหารพระและคณาจารย ์เผา
ท าลายเสยีสิน้ปัจจบุนัเหลอืไวแ้ต่ซากปรกัหกัพงัปรากฏ
เป็นรปูฐานและผนังของอาคารยาวเหยยีดในบรเิวณอนั
กวา้งขวาง และสถานที่แห่งนีย้งัเป็นบา้นเกิดของพระ
โมคคลัลานพ์ระสารบีุตร   บ าเพ็ญกศุล ณ บา้นพระสา
รบีุตร  สกัการะ “สถูปพระสารบีุตร” ทีบ่รรจุอฐัธิาตุของ
พระสารบีุตรและ น าท่านสกัการ“หลวงพ่อด า”  ขา้งนาลนัทา นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความส าคญัองคห์น่ึง
เพราะเป็นพระพุทธรปูทีห่ลงเหลอือยูไ่ม่กีอ่งคท์ีไ่ม่ถกูท าลาย ชาวบา้นเรยีกวา่ เตลยิบาบา หรอืหลวงพ่อน า้มนั  

06.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงพุทธคยา เสน้ทางเดมิ ส าหรบัการเกดิมาเป็นชาวพุทธ สกัคร ัง้หน่ึงในชวีติก็ขอให ้
ไดม้าเทีย่วอนิเดยี น่ันคอืการไดม้ากราบนมสัการพระมหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีต่รสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธ
เจา้ เพือ่ความเป็นสริมิงคลแห่งชวีติและครอบครวั... 

 
19.30 น.      บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ Hotel  Mahabodhi หรอืเทยีบเท่า  
(เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที-่3 วนัเสาร ์ที ่8 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 
เมอืงพุทธคยา – พาราณส ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าคณะเขา้ขบวนแห่ถวาย ขา้วมธุปายาส ณ บรเิวณ

ภายในโพธมิณฑล “ปายาส” คอื ขา้วชนิดหน่ึงทีหุ่งเจอืดว้ย
น ้าหรอืน ้านมและน ้าตาล เป็นอาหารของหลายชนชาติ ซ ึง่
บางชาตเิป็นอาหารหลกั บางชาตเิป็นอาหารว่าง ปายาสเจอื
น ้าผึง้เรยีก มธุปายาส คร ัง้หน่ึงนางสุชาดาเคยถวายแด่พระ
สมณโคดมและกราบนมสัการ พระมหาเจดยีพุ์ทธคยา 
สถานที่ตรสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระผูม้ีพระภาค
เจา้ กราบสกัการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดษิฐานภายใน
มหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารที่รอดพน้
จากการถู  กท าลายจากน ้ามือกษัตรยิฮ์ินดูอย่างปาฏิหารยิ ์
ดว้ยพระพกัตรท์ีแ่สดงออกดว้ยเมตตากรุณาอัน้เป่ียมลน้ชาว
พุทธทั่วโลกจงึต่างพากนัเบียดเสยีดเพื่อเขา้ไปกราบไหวบู้ชา 
สกัการะ พระแท่นวชัรอาสน ์ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิอ์นั
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ นมสัการสตัตมหา
สถาน ทีส่ าคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่อนิมสิเจดยี ์รตันจงกรม
เจดยี ์รนัตนฆรเจดยี  และสระมุจลนิท ์เป็นตน้ ท าสมาธ ิถวายเป็นปฏบิตับิูชา 

 จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงพาราณส ี(Varanasi)(ระยะทาง 250 กม.ประมาณ 5-6 ชม.) 
11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภตัตาคาร ระหว่างทาง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปเมอืงพาราณส ีหรอื วาราณส ี(Varanasi)( เป็นชือ่ของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศ

อนิเดยี มีแม่น ้าคงคาอนัศกัดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ในชาดกไดร้ะบุช ือ่เมอืงนี้
มากมายผูค้รองเมืองก็มกัจะชือ่พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก สมยัพุทธกาลเมืองนีเ้กีย่วขอ้งกบัพระ
พุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นทีป่ฏบิตัธิรรมของ
ฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจบุนัเมอืงนีเ้รยีกวา่“สารนาถ”(ทีพ่ึง่ของหมู่กวาง)  

19.00 น. น าท่านไปชมวถิชีวิติชาวเมอืงพาราณสี ล่องเรอืแม่น าคงคายามค ่าคนื “มหานทแีห่งศรทัธา ”ชม
สสีนัรมิฝ่ังแม่น ้าคงคา เมอืงนีย้งัคงเป็นเมอืงทีม่เีสนหส์ าหรบันักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ทีนี่ชาวฮนิดูทีเ่ลือ่มใสและ
นับถอืปฎบิตัโิดยเครง่ครดัทีจ่ะพากนัอาบน า้ช าระรา่งกายในยามเชา้ ณ แม่น า้คงคา ... แม่น า้คงคา ไดช้ ือ่วา่เป็น
แม่น ้าสายศกัดิส์ทิธิแ์ห่งแดนภารตะ อนิเดยีไหลจากสวรรคจ์ากความศรทัธาทีผู่ค้นอุทศิใหเ้มอืงทีเ่หมอืนยงัไม่ถูก
ปลกุจากฝันมานานกวา่ 5,000 ปีแห่งนี ้... ชาวพาราณสผีูกพนักบั แม่น า้คงคาอยา่งเป็นหน่ึงเดยีว ... 
ชม พธิบูีชาไฟ หรอื พธิอีารต ี"อารต"ี (Aarti) พธิบีูชาไฟ ตามคมัภรีฤ์คเวทย ์ไดก้ลา่วถงึการบูชาไฟ ซึง่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlemNtvHQAhXEqo8KHQvZBtsQjRwIBw&url=http://www.watkaokrailas.com/index.php?mo=3&art=41906039&psig=AFQjCNFDnCJ2km1lqdNiTnD9pTJpF9Bn5A&ust=1481727199643917


 

 

 
เป็นพิธกีรรมเพื่อขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อมอบความสุขและความโชคดีใหแ้ก่ผูท้ี่บูชา เคร ือ่งพลีหรอืเคร ือ่ง
สงัเวยทีใ่ชใ้นการบูชาไฟ ประกอบดว้ย น า้นม เมล็ดขา้ว เนยแข็ง เหลา้ (กลัน่จากตน้ไม)้ ดอกไม ้และหญา้คา เชือ่
วา่เป็นหญา้ศกัดิส์ทิธิเ์กีย่วขอ้งกบัพระเป็นเจา้ หญา้คา เป็นอาสนะทีป่ระทบัของพระศวิะบนเขาไกรลาส เมือ่เร ิม่ท า
พิธกีรรมพรามณก็์จะน าอาหารเหล่านีใ้ส่ลงไปในกองไฟ พรอ้มสวดสรรเสรญิพระเป็นเจา้...หมายถงึสิง่ทีไ่ล่
ความมดืออกไป หรอื แสงสว่างท่ามกลางความมดืมดิ ตามต านานฮนิดูกล่าวว่า เทพเจา้จะรบัรูถ้งึการบูชา
จากการใชแ้สงสว่าง ดงัน้ัน ผูท้ าพิธจีงึตอ้งโบกสะบดัตะเกยีงเปล่งแสงหนา้เทวรูปหรอืบุคคลทีเ่คารพบูชา โดยจะ
เวยีนตะเกยีงสามคร ัง้ในทศิตามเข็มนาฬกิาขณะทีท่่องบทสวดไปดว้ย เพือ่ใหอ้งคเ์ทพประทานความสุขและความ
โชคดแีกช่วีติ....สมควรแกเวลาน าท่านกลบัทีพ่กั 

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมอสิระตามอธัยาศยั   
 ทีพ่กั ณ Hotel Radisson Ble หรอืเทยีบเท่า 

(เมอืงพารณส ีประเทศอนิเดยี)  
 

วนัที-่4 ของการเดนิทาง : วนัอาทติย ์ที ่9 กุมภาพนัธ ์2563 
เมอืงพาราณส ี– เมอืงกุสนิารา  

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่  สารนาถ เดมิเรยีกว่า ป่าอสิปิตนมฤคทายวนัแวะชมเจาคนัธสีถูป สถานทีท่ีพ่ระพุทธ

องคท์รงพบปัจจวคีย ์น าท่านชมพพิิธภณัฑส์ารนาถ พิพิธภณัฑส์ารนาถเป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรกัษาวตัถุ
โบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปที
โด่งดังคือ พระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัคปุตะ 
พระพุทธรูปนี้ถูกคน้พบที่ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวัน  ซ ึ่ง ถือว่ า เ ป็น
พระพุทธรูปที่ งดงามมาก ชนะ
รางวัลการประกวดขององคก์าร 
UNESCO และเป็นองคพ์ระพุทธรูป
ซึง่งดงามจนเป็นทีก่ล่าวขานกนัว่า
หากส่งเขา้ประกวดอีกรอ้ยคร ัง้ก็
จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยคร ัง้เขา้สู่ ธมั
เมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธ
กุฏิ กุฏิที่พระพุทธองคจ์ าพรรษา
คร ัง้แรกหลงัจากตรสัรู ้ชมหลกัศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานส าคญัสือ่ใหรู้ว้่าเป็นสถานที่
พระพุทธองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร ัง้แรก ชม “ยะสะเจดยี”์ สถานทีย่ะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค ์แลว้ชม 
สงัฆาราม กว่า 1,000 หลงั เขา้ชม พิพิธภณัฑ ์สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่และ
งดงามทีส่ดุในโลก พระพุทธรปูองคนี์ไ้ดส้ง่ประกวดระดบัโลกและชนะเลศิมาแลว้หลายคร ัง้ 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้ห่ม ธมัเมกขสถูป จ านวน 1 ชดุ บจ.หมิาลายนั ทราเวล จดัน า
ใหเ้พือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
02.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุสนิารา (ระยะทาง 190 กม.ประมาณ 6-7 ชม.)  เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที ่

4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นที่ต ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละที่
พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ และจดัเป็นพุทธสงัเวชนีย
สถานทีส่ าคญัแห่งที ่4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดบัขนัธปรนิิพพานแห่งองคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ... ชมทศันียภาพสองขา้งทาง 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น. โดยประมาณ ถงึ กุสนิารา  สถานทีป่รนิิพพาน เมืองที่พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน สงัเวชนีย

สถานแห่งที ่๔ คอื สถานทีด่บัขนัธปรนิิพพาน ดว้ยอนุาทเิสสนิพพานธาตดุบัไม่มสีว่นเหลอื คอืทัง้กเิลส ทัง้เบญจ
ขนัธด์บัหมด.น าคณะท่าน เดนิทางสู่สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปริ
นิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้บูชาสกัการะพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ซ ึง่
ประดิษฐานอยู่ในมหาปรนิิพพานวิหารและเจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทกัษิณรอบ
ปรนิิพพานวหิาร แลว้ชมสถานทีพ่ระอานนทเ์กาะสลกัเพชรรอ้งไห ้ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎ ิเจดยีช์มตน้สาละ

อนัเป็นตน้ไมท้ี่พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขันธเ์สร็จ น าท่านเดินทางสู่ มงกุฏพนัธนเจดีย  ์อยู่ห่างจาก
ปรนิิพพานสถูปไปทางทศิตะวนัออก 1 กโิลเมตร ชาวทอ้งถิน่เรยีก รมัภารส์ถูป เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระ
พุทธสรรีะ มสีภาพเป็นเนินดนิกอ่ดว้ยอฐิขนาดใหญ ่ปัจจบุนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซอ่มแซมไวอ้ยา่งดี  

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้หุ่มพระปางปิรนิิพาน ในพระวหิาร จ านวน 1 ชดุ   
( บจ.หมิาลายนั ทราเวล จดัน าใหเ้พือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยกสุนิารา  ตามก าลงัศรทัธา 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอสิระตามอธัยาศยั 

   พกัที ่ณ HOTEL IMPERIAL เมอืงกุส ิ
นารา (คนืที4่)   หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่5 ของการเดนิทาง : วนัจนัทร ์ที ่10 กุมภาพนัธ ์2563 
 เมอืงกุสนิารา – เมอืงลุมพนีิ(ประเทศเนปาล)  

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดนิทางสู่ ลุมพนีิ  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 040 กม.ประมาณ 4 ชม.) “ ลุมพนีิวนั” (Lumbini Vana) 

เป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแห่งที ่0 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชาย
สทิธตัถะ ผูซ้ ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล 
เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยูน่อกประเทศอนิเดยี 

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
ก่อนน าคณะผ่านชายแดนระหว่าง อนิเดยี – เนปาล น าทา่นแวะพุทธวหิาร สาลวโนทยาน 960 คอืสวรรค ์
บนดนิชายแดนอนิเดยี-เนปาล สถานทีป่ลดทุกข ์เห็นสุขทนัตา มีศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ หอ้งน ้าหอ้ง
สขุา (พเิศษใหทุ้กท่านไดช้มิ โรตอีารดีอย) 

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทย ตามก าลงัศรทัธา 
จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ทีป่ระสูตขิองพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพนีิวนั"ลุมพนีิ" สมยักอ่นพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ อยู่

ในเสน้ทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ ์(พระเจา้สุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสริมิหามายาพุทธมารดา) ป่า
ใหญท่ีช่ ือ่ "ลุมพนีิ" ไดเ้กดิมคีวามส าคญัในทางภมูศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตรข์องโลก เพราะเกดิเป็นพุทธสถานที่
ประสตูขิองเจา้ชายสทิธตัถะ คอื "พระสมัมาสมัพุทธเจา้" 
น าพาคณะกราบนมสัการสถานรอยพระพุทธบาททีป่ระทบัลงมายงัพืน้ปฐพีเป็นคร ัง้แรก เจรญิพระพุทธ
มนต ์เจรญิสมาธิภาวนา แลว้ ชมหินสลกัภาพประสูติ ชมเสาอโศก และสระโบกขรณี…ปัจจุบนั 
"ลุมพนีิ" ไดร้บัความส าคญัจากชาวพุทธทั่วโลก กล่าวคอื "ลุมพินี" 
ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นทัง้นีด้ว้ยแรงศรทัธาและน า้ใจของชาวพุทธทั่ว
โลก ความส านึกน้อมนึกไดเ้กิดขึน้ในสมยัขณะ ที่ฯพณฯอูถั่น(ชาว
พุทธพม่ า )  ขณะยังด า ร งต าแห น่ง เ ป็น  " เลขาธิการองคก์าร
สหประชาชาต"ิ ไดป้รารภกบัชาวพุทธทัว่โลก เพือ่โครงการนีแ้ละไดร้บั
การสนับสนุนอยา่งท่วมทน้ รวมถงึการเงนิดว้ยเป็นจ านวนเงนิกอ้นใหญ่
พอควร ฯพณฯอูถั่นไดม้อบโครงการนีพ้รอ้มทัง้ทุนขอใหอ้งคก์ารพุทธ
ศานิกสมัพนัธแ์ห่งโลก ซึง่ตัง้ส านักงานใหญ่ถาวร อยู่ที่ประเทศไทย
โครงการ  "พุทธอุทยานสถาน"  ที่ลุ มพิ นี  เ ป็นโครงการทา ง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญโ่ตมาก อกีทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมวดัทัว่โลก  

จากนัน้ น าคณะท่านเขา้เยีย่มชม วดัไทยลุมพนีิ ต ัง้ อยู่ในปรมิณฑล
สงัเวชนียสถานที่ประสูตขิองพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ สวน
ลุมพนีิวนั ราชอาณาจกัรเนปาล สรา้งขึน้ดว้ยศรทัธาของพุทธบรษิทัชาวไทย 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้ห่มเสาพระเจา้อโสก จ านวน 1 ชดุ บจ.หมิาลายนั ทราเวล จดั
น าใหเ้พือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอสิระตามอธัยาศยั 
   

ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรอืเทยีบเท่า 
(ลุมพนีิ ประเทศเนปาล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที-่6 ของการเดนิทาง : วนัองัคารที ่11 กุมภาพนัธ ์2563 
เมอืงลุมพนีิ (ประเทศเนปาล) – เมอืงสาวตัถ ี(ประเทศอนิเดยี) 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สู่ประเทศอนิเดยี) 
05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสาวตัถ ี(ระยะทาง 200 กม.ประมาณ 6 ชม.) “ เมอืงสาวตัถ”ี (Sravasti) คอืเมอืง

โบราณในสมยัพุทธกาลนครสาวตัถแีห่งแควน้โกศล ปัจจุบนัไดแ้กบ่รเิวณซากกองอฐิ มูลดนิ กอ้นหนิ เรยีงตัง้ใน
ลกัษณะเป็นเมอืงเกา่เรยีกขานในภาษาสนัสกฤตวา่ "ศราวสัต"ี ช ือ่บาลทีีเ่ราใชก้นัคอื สาวตัถ ีหรอืความคุม้ครอง
ของแควน้โกศล เพราะเมืองสาวตัถเีป็นมหาอ านาจทางการเมืองทางทหาร น าคณะผ่านชายแดนระหว่าง
เนปาล-อนิเดยีน าท่านแวะพุทธวหิาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน อนิเดยี-เนปาล น าท่านผ่านประทบัตรา
หนังสอืเดนิทางเพือ่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
13.00 น. โดยประมาณ ถงึ สาวตัถ ีหรอืศราวสัต ี(Sravasti) สมยัพุทธกาลเป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล  

น าพาคณะท่านชม บา้นอนาถบิณฑิก
เศรษฐ ีหรอื สุทตัตอนาถปิณฑกิคฤหบด ีเป็น
ชาวเมืองสาวตัถีในสมยัพุทธกาล มีชวีิตรว่ม
สมยักบัพระพุทธเจา้ เดมิท่านมีนามว่าสุทตัตะ
เศรษฐ ีเกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐผีู เ้ป็น
บิดา ท่านเป็นเศรษฐทีี่ใจบุญ ชอบชว่ยเหลือ
คนตกยาก ท าใหท้่านถูกเรยีกจากชาวเมอืงสา
วตัถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐผีู ้
เป็นทีพ่ึ่งของคนยาก...เร ือ่งราวของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีรท์าง
พระพุทธศาสนา เป็นเร ือ่งราวทีแ่สดงถงึความ
ศรทัธา ความมีสตปัิญญา และความเอาใจใส่
ในการบ ารุงพระพุทธศาสนา ท าใหท้่านไดร้บั
ยกย่องจากพระพุทธเจา้ใหเ้ป็น อุบาสกผูเ้ลิศ
ในการเป็นผูถ้วายทานสาวตัถี ปัจจุบันยงัมี
ซากโบราณสถานทีส่ าคญัปรากฏรอ่งรอยอยู่ 
คือวดัเชตวนัมหาวิหาร (ซ ึง่พระพุทธเจา้เคย
ประทบัอยู่ถึง 09 พรรษา), บรเิวณวงัของพระ
เจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี
(สถปู), บา้นบดิาขององคลุมีาล (สถปู), สถานทีพ่ระเทวทตัถกูแผ่นดนิสบู (หนา้วดัพระเชตวนัมหาวหิาร), ทีแ่สดง
ยมกปาฏหิารยิ ์เป็นตน้ น าท่านเขา้สู่สถานทีพ่ระพุทธองคแ์สดงยมกปาฏหิารยิ ์ มลีกัษณะเป็นเนินดนิสูง
ประมาณ 50เมตร ทีแ่ห่งนี ้พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎหิารยิเ์พือ่โปรดประชาชนชาวสาวตัถแีละขม่เจา้ลทัธิ
อืน่ๆ หลงัจากน้ันทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาทีด่าวดงึสเ์มือ่ออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ 
ที่ส ังกสัสะนคร….น าท่านเดินทางเขา้สู่  ที่ซ ึง่พระพุทธองคป์ระทับจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็น 
ศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีส่ าคญัทีสุ่ด นมสัการพระคนัธกุฎ ีฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการ
ธรรมศาลา ทีใ่หญ่ทีสุ่ดธรรมสภากุฏ ิพระอรหนัต ์เชน่ พระโมคคลัลา พระสารบีุตร พระสวิล ีพระอานนท ์พระ
ราหุล พระองคลุมิาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภกิษุทีเ่คยจ าพรรษาในคร ัง้พุทธกาล ชมเมอืงสาวตัถใีน
อดตี ชมคฤหาสนข์องท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐีบา้นบิดาของท่านองคุลมีาล ชมสถานทีธ่รณีสูบพระเทวทตัและ
นางจญิจมาณวกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอสิระตามอธัยาศยั 
  ทีพ่กั ณ HOTEL PAWAN PALACE  (เมอืงสาวตัถ)ึ (คนืที6่)  หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

 

วนัที-่7 ของการเดนิทาง : วนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2562 
เมอืงสาวตัถ ี-แวะเมอืงลคัเนาว-์เมอืงอคัรา (HIGHT WAY ROAD)  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าพาคณะเดนิทางสู่เมอืง ลคัเนาว  ์(ระยะทาง 174 กม.ประมาณ 5 ชม.)  ” อกีหน่ึงประตูสู่สงัเวชนีย

สถาน ซึง่ไดถ้กูรวมกบัเมอืงอคัราและอุธ หลงัจาก
ทีเ่ป็นเมืองหลวงของอุธมาเมื่ออนิเดยีไดป้ระกาศ
เอกราชแลว้. . .คนไทยกับลัคเนาว  ์เมื่อเดือน
ตุลาคม 2554 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีไดเ้สด็จพระราชด าเนินทรง
เ ป็นองคป์ระธานเ ปิดการประชุมหญา้แฝก
นานาชาติ  คร ั้งที่  5 ที่สถาบันพืชหอมและ
สมุนไพร เมืองลคัเนาว ์ซ ึง่มูลนิธชิยัพฒันาเป็น
องคก์รที่สนับสนุนการประชุมดังกล่าว และ
ระหว่างที่ประทบัอยู่ที่น่ัน ไดเ้สด็จทอดพระเนตร
สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง และพร  ะราชทานพระราชวโรกาสใหนั้กเรยีนไทยมุสลมิทีศ่กึษาทีส่ถาบนันัดวาตลุ อลูา
มะ เขา้เฝ้า ฯ รบัเสด็จและทรงฉายพระรปูรว่มกบันักศกึษาเหลา่น้ันดว้ย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ณ หอ้งของโรงแรม 
13.00 น. เดนิทางสู่เมอืงอคัรา(Agra) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ระยะทาง 335 กม.ประมาณ 4ชม.) “เมอืงอคัรา”ซึง่

เคยเป็นเมอืงหลวงส าคญัของอนิเดยีในยุคศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่รมิฝ่ังของแม่น า้ยมุนา นับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่
สดุเป็นอนัดบัสามของรฐัอตุรประเทศ ถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องประเทศ เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอนิเดยี
ในสมยัราชวงคโ์มกลุ เป็นสถานทีต่ ัง้. ของทชัมาฮาลอนัมชี ือ่เสยีงกระฉ่อนโลก  
 ตลาดทีเ่มอืงอคัราน้ันขึน้ช ือ่เร ือ่งสนิคา้หตัถกรรมและสนิคา้พืน้เมอืงซึง่เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัการซือ้เก็บไวเ้ป็น
ของทีร่ะลกึ ถงึเมอืงอคัรา น าท่านชมตลาด Sadar Bazar เป็นย่านชอ็ปป้ิงขนาดใหญ่สุดคกึคกัทีต่ ัง้อยู่ใน
พืน้ทีร่ม่ร ืน่ทีม่ตีลาดแบบดัง้เดมิในชือ่เดยีวกนั มรีา้นตา่งๆ ของชา่งฝีมอื ซ ึง่ขายสิง่ทอ ของทีร่ะลกึ และเคร ือ่งหนัง 
เชน่ กระเป๋า เข็มขดั และรองเทา้ ย่านนีย้งัมีช ือ่เสียงจากอาหารสตรทีฟู้ ด มีรา้นแผงลอยขายขนมคบเคีย้วที่
เรยีกว่า Chaat และขนมหวาน Petha ซึง่เป็นขนมทอ้งถิน่ของเมือง Agra นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารอนิเดยีที่
เรยีบง่ายอยู่อกีมากมาย ใหไ้ดช้มหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ทีเ่มอืงอคัรา ทีข่ึน้ช ือ่เร ือ่งสนิคา้หตัถกรรมและสนิคา้
พืน้เมอืงซึง่เหมาะอยา่งยิง่ส าหรบัการซือ้เก็บไวเ้ป็นของทีร่ะลกึ ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัถนนในเมอืงอคัราทีเ่ต็มไปดว้ย
รา้นคา้มากมายอยา่งรา้นงานฝีมอื, อญัมณี และอืน่ ๆ อกีมากมาย! 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทพีกั ณ CRYSTAL SAROWVAR PREMIERE (อคัรา) (คนืที7่) หรอืเทยีบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที-่8 ของการเดนิทาง : วนัพฤหสับด ีที ่13 กุมภาพนัธ ์2563 
เมอืงอคัรา – เมอืงเดลล ี 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
07.30 น. ยามเชา้  น าท่านชม ทชัมาฮาล “Taj Mahal” 1 ใน 7 ของสิง่มหศัจรรยข์องโลก อนุสรณแ์ห่งความรกั

อนัยิง่ใหญ่บรสิุทธิ ์สุสานหินอ่อนที่
ผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่ง
ความรกัทีส่วยทีส่ดุในโลก ...ทชัมา
ฮาลตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา 
ในเมอืงอคัรา ส่วนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด 
คือ หลุมศพของ. เป็นตัวแทนซึง่
แสดงผลงานชิน้เอกทีจ่ดัท าขึน้ดว้ย
ก า ร ส ร ้า ง ส ร ร ค ์ อ ั น ฉ ล า ด 
สิง่ก่อสรา้งดว้ยมือมนุษย ์ตัง้อยู่บน
โคง้คุง้แม่น ้ายุมนา ตระหง่านอยู่
กลางสวนแต่งแบบมุฆลั ทชัมาฮาล
เป็นสุสานของพระนางมเหสีของ
ชารจ์ะฮาน มุมตสั มาฮาล ทรงอยู่
เคยีงขา้ง ชารจ์ะฮานทัง้ในสนามรบและการบรหิารงานแผ่นดนิ พระนางมโีอรสและธดิาใหช้ารจ์ะฮาน 03 พระองค ์
ในปี 0630พระนางทรงสิน้พระชนมร์ะหว่างมีพระประสูตกิาล ท่านจะไดช้มเคร ือ่งประดบั อญัมณีอนัมีค่านานา
ชนิดทีป่ระดษิฐไ์วใ้นหนิออ่น ภายในทชัมาฮาล โดยชา่งฝีมอืช ัน้เอกของโลก....จากน้ัน ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้
หรอืของทีร่ะลกึในเมอืงอคัรา จนไดเ้วลานัดหมาย ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ “Agra Fort”  ป้อมปราการ
หนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา ..เป็นป้อมปราการหนิทรายแดง ซึง่เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึงของ
เมืองอคัรา เป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นต านาน …ป้อมแห่งนีต้ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ห่างจากทชัมาฮาลราว 2 
กโิลเมตร ป้อมในรปูลกัษณท์ีเ่ราเห็นในปัจจบุนัเร ิม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที1่1ในรชัสมยัของกษตัรยิอ์คับารแ์ละมี
การก่อสรา้งมาเร ือ่ยๆจนถึงสมยัของชาห ์จาฮนั ผูเ้ป็นหลานชาย พระเจา้ชารจ์าฮาล กษัตรยิอ์งคท์ี่ 5 ของ
ราชวงศโ์มกุล เป็นผูส้รา้งตอ่จนเสรจ็.กอ่นทีสุ่ลต่านแห่งเดลซี ึง่เป็นคนแรกทีย่า้ยมาทีป้่อมแห่งนีโ้ดยพระองคท์รง
สั่งการการปกครองประเทศอนิเดยีจากทีน่ี่และอคัรากลายเป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่อง. พระองคส์ิน้พระชนมภ์ายใน
ป้อมแห่งนี ้ในปี 1517 ในชว่งรชัสมยัของพระองคม์ีการก่อสรา้งเกดิขึน้ภานในป้อมมากมาย เชน่ ทีก่กัเก็บน ้า 
มสัยดิ เป็นตน้… และในปี 1526 กองทพัโมกลุเขา้ยดึป้อม และกวาดทรพัยส์มบตัจิ านวนมหาศาลไป รวมถงึเพชร
ที่ภายหลงัไดช้ ือ่ว่า เพชรKoh-i-Noor. ภายในอคัราฟอรด์ มีหอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อน แกะสลกัฝัง
โดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนี้
สถานที ่ทีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาล ถูกลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์ต านานเล่าว่า  พระเจา้ชารจ์ะฮานด ารทิีจ่ะ
สรา้งสุสานของพระองคข์ึน้อกีแห่งใหเ้หมอืนทชัมาฮาลแต่ใหใ้ชห้นิอ่อนสดี าสรา้ง แต่ทว่า พระประสงคนี์ก็้เป็นได ้
แคค่วามฝัน กอ่นถกู ออรงัเซบ ชงิบลัลงัก ์และกกัขงัพระองคไ์วใ้นป้อมอคัราและพระศพของพระองคถ์ูกน ามาวาง
เคยีงพระศพของพระมเหสผีูเ้ป็นทีร่กัใน ทชัมาฮาล 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.00 น. เดนิทางสู่เมอืงเดลล ี (DELHI) (ระยะทาง 333 กม.ประมาณ 4.30ชม.)เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยีตัง้อยูท่าง

ภาคเหนือและเป็นเมอืงหน่ึงทีม่อีตัราการเตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก มปีระชากรทัง้สิน้ 04 ลา้นคน กรงุเดลมีรีากฐานที่
ผสมผสานระหว่างเมืองเดลเีก่าและใหม่อกีทัง้เป็นทีต่ ัง้ของพิพิธภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดของอนิเดยีหลายแห่ง นิวเดลถีอื
เป็นประตูสู่ประเทศอนิเดยีและมีบางสิง่ส าหรบัทุกคนที่ปรารถนาจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมและวถิชีวีติของชาว
อินเดียตลอดจนเป็นสถานที่และมีความน่าสนใจทางดา้นวฒันธรรม กรุงเดลีไดเ้คยเป็นศูนยก์ลางทางการ
ปกครองถึง 7 คร ัง้ ท าใหไ้ดร้บัฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี สิ่งเหล่านีส้ามารถพบไดท้ี่เมืองศูนยก์ลางดา้น
การเงนิและการคา้แห่งนีซ้ ึง่มจี านวนประชากรมากทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 



 

 

 พาท่านเขา้ชม อกัชารด์มั (Akshardham) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ เดลอีกัชารด์มั (Delhi Akshardham) 
หรอื สวามนีารายนัอกัชารด์มั Swaminarayan Akshardham) ไดช้ ือ่ว่าเป็นวดัในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก รบัรองโดยกนิเนสสบ์ุค๊เมือ่ปี ค.ศ. 2007 แมจ้ะเป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ แต่ก็สรา้งขึน้อยา่งยิง่ใหญ่อลงัการตาม
รูปแบบโบราณของอินเดีย 
โดย ใช ้เ ทค โนโลยีแ บบ
ดัง้เดิมที่ใชห้ินทรายในการ
ก่อสรา้ง ไม่ใชโ้ครงสรา้ง
โลหะแต่ อย่ า ง ใด  ความ
งดงามและอลงัการของอัก
ชา ร ด์ัม แสด ง ให ้เ ห็ นถึ ง
ศลิปะวฒันธรรมทีเ่ป็นอมตะ
ไรข้อบเขต และมีคุณค่า
อย่างไรก้าลเวลาของอนิเดยี 
สมกบัทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง ซ ึง่
วดัแห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยว
ไดม้ากกว่า 70 เปอรเ์ซนต ์
จากนักทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีม่าเทีย่วกรงุเดล ีแตใ่หบ้อกวา่งดงามอยา่งไรก็ไม่เทา่กบัไดม้าสมัผสัดว้ยตาของตนเอง..
สมควรน าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร..  

19.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
ทีพ่กั ณ HOTEL VIVANTA BY TAJ (เดลล)ี (คนืที8่) หรอืเทยีบเท่า  

วนัที-่9 ของการเดนิทาง : วนัศุกร ์ที ่14 กุมภาพนัธ ์2563 
เดลล ี- สุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ,ประเทศไทย) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
จากนัน้  ชมเมืองหลวงเดลลี(New Delhi)  ซ ึง่เป็นเมืองเดิม

ตัง้แต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวรีะบุรุษสงครามภารตะ 
และ กลายเป็นนิวเดลล ีนครหลวงใหม่ทีส่วยงามในปัจจบุนั
เมืองเดลลีใหม่ มีความใหม่ตามวฒันธรรมองักฤษเมือง
หลวงของประเทศอินเดียชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองที่
อ ังกฤษไดส้รา้งและมีการวาง ผังเมืองที่ท ันสมัย และ
สวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงใน
โลก. . .  ผ่านชม “ราชปติภาวนั” (Rashtrapati 
Bhavan) ที่น่ีเป็นที่พักและท างานของประธานาธิบดี
อนิเดยี ปัจจบุนัคอืคนที ่12 นามวา่ นางประตภิา เทวสิงิห ์ปฏลิ (Pratibha Devisingh Patil) ตวัอาคารประกอบ
ไปดว้ย 340 หอ้ง อยู่บน Raisina Hill รปูลกัษณข์องอาคารเป็นศลิปะแบบอนิเดยียคุโมกุลทีส่รา้งผสมผสานกบั
ศิลปะแบบตะวนัตก สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2475 ออกแบบหลกัโดยเซอร ์เอ็ดวิน 
ลูทเยนส ์(Edwin Lutyents) ส่วนบรเิวณภายในมีน ้าพุ 37 แห่ง และมเีนือ้
ทีท่ ัง้หมด 330 เอเคอร ์ผ่านชมประตูเมอืงอนิเดยี “Indian Gate”   ใช ้
เป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึง จุดไฟอมรชวีนิ
บูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลัยตลอด 24 
ช ัว่โมง ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 0930) จวบจนปัจจุบนั มชี ือ่จารกึไวท้ีแ่ผ่น
หนิ 85,500 ชือ่ มป้ีายบอกวา่ อมรชวีนั หมายถงึชวีติทีไ่ม่ตาย…. 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้  น าท่านเขา้พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิกรุงนิวเดล ี(National Museum)

กราบสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุประดษิฐานในบุษบก ในพิพิธภณัฑ ์
พระบรมสารรีกิธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ขดุ
คน้พบโดยทางการอนิเดยีทีเ่มืองปิปราหะวะ (Piprahwa) รฐัอุตตรประเทศหรอืยูพ ี
ซึง่ฝ่ายอนิเดยีบอกว่าน่ีแหละคอืเมอืงกบลิพสัดุท์ีแ่ทจ้รงิ ไม่ใชก่บลิพสัดุท์ีฝ่ั่งเนปาล 



 

 

คร ัง้น้ัน รชักาลที ่5 เสด็จฯ จากกรงุโคลมัโบไปยงัวดัพระทนัตธาตุเมอืงแคนดี ้เพือ่ถวายสกัการะพระธาตุดงักล่าว พระทนัต
ธาตุน้ันประดษิฐานอยู่ในผอบเล็กภายในครอบเจดยีท์อง 7 ช ัน้ แต่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดไดเ้ห็น (คนทั่วไปจะไดน้มสัการจากดา้น
นอก วไีอพเีท่าน้ันทีจ่ะไดเ้ขา้ไปนมสัการในหอ้งนี ้แต่ก็จะไม่ไดเ้ห็นพระทนัตธาตุอยู่ดคีรบั) 

จากน้ัน พาท่านสู่ชอ้ปป้ิงย่านดงัแห่งเดลล ีณ ตลาดจนัปาท สนิคา้พืน้เมอืง เชน่ ผา้พนัคอ ของทีร่ะลกึทีท่ ามาจาก
กระดาษอดั หรอื Paper Mache, ไมแ้กะสลกั, ผา้คลุมไหล่, สรอ้ย รองเทา้สไตลแ์ละงานหตัถกรรมของ อนิเดยี 
ฯลฯ…ใชค้วามสามารถพเิศษในการตอ่รองกบัแขกกนัละ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00  น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย (EGO THAI) 
09.00 น น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิทริาคานท ี 
00.20 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYWS เทีย่วบนิ 316  
 

วนัที-่10 ของการเดนิทาง : วนัเสาร ์ที ่15 กุมภาพนัธ ์2563 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 

05.45  น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 
 

 
 
หมายเหต ุ: 

1) เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2) บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพา
คณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

 
 
อตัราคา่บรกิาร : (สงัเวชนียสถาน4ต าบล+ทชัมาฮาล 10 วนั 8 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

อตัราคา่บรกิาร 15-20 ท่าน ขึน้ไป(บาท) 
 ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ 

)หอ้งละ 2 ท่าน(ท่านละ  
กรณีเดีย่ว 
เพิม่/ท่านละ 

วนัมาฆบูชา 
6-15 กุมภาพนัธ ์2563 45,900.- 9,500.- 

 



 

 

 

 ***ราคา อาจมกีารปรบัขึน้ -ลง ตามราคาน า้มนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ กบัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่คงที ่  /สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาคญั ***  
เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง โปรดศกึษาเง่ือนไขการจองทวัร ์และการยกเลกิทวัร ์ทีร่ะบุในรายการทัง้หมด
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏบิตัติามเง่ือนไขดงักล่าว 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรก์อ่นออกเดนิทางอย่างน้อย 1 เดอืน) 
 

  งวดที ่1 ส ารองทีน่ั่ง จ่าย 20,000 บาท/ท่านภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊เดนิทางแน่นอน 
  งวดที ่2 ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง  
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 
5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ 5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกิน้อยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ หากต ัว๋ออกแลว้ไม่สามารถขอเงินคนืได ้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางได ้
 กระเป๋าเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 25 กก. 
 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) น าหนกัไม่เกนิ 7 กก. 

คา่ทวัรร์วม: 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทยตามเสน้ทางที่ก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋า

เดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (25 KG.)  
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรม  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบิน

ก าหนด (25 KG.) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ,คา่พาหนะ,และคา่เขา้ชมสถานที ่ตามรายการระบุ 
 คา่ธรรมวซีา่เนปาล และอนิเดยี(อนิเดยียืน่แบบออนไลน ์ไม่ตอ้งโชวต์วั) ตามรายการระบุ 
 พระธรรมวทิยากร บรรยายตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิ 0 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/คร ัง้)ทัง้นีย้อ่มขึน้อยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ(คุม้ครองส าหรบัอาย ุ0-75 ปีขึน้ไป ) 
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-00 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายไุม่เกนิ 75 ปี 
 รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตแุละสขุภาพวงเงนิ 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หมืน่ถงึ5

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ2 ลา้นบาทถงึ 5ลา้น]ปล.ขึน้อยูแ่ผนประกนัทีท่า่นเลอืก 
 
 
 
 
 



 

 

 

คา่ทวัรไ์ม่รวม: 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) คา่จดัท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนียมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่ส ั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ 50 USD/ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง  
 คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
 
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่
คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทั
ฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจาให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL)ในการณีทีท่่านประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3เตยีง (TRIPLE ROOM) 

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแต่งต่างกนั ซ ึง่อาจจะท าใหท้่าน
ไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ3เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในโซนยุโรป และทางแถบเทอืกเขาหมิาลยั ซ ึง่เป็นแถบทีม่อีณุภมูติ ่า อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศ หรอื 
เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน  

 ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาต(ิTrade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป่าเล็กถอืขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่ง สิง่ของที ่หา้มน าขึน้เคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด เชน่ มดี

พบั กรรไกรตดัเล็บ ทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบเหญ่ 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกตรวจท าการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใิหถ้อืขึน้เคร ือ่งบินไดไ้ม่เกนิ 00 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 000 ml. แลว้ใส่รวม
เป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรองกรก์ารบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ 
ICAO 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใิหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กดิลกรมั(ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั Economy Class Passenger ซืง่ขึน้อยู่กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง
สายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น า้หนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรบักระเป่าสมัภาระทีท่างสารการบนิอนุญาตใิหน้ าขึน้เคร ือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและความกวา้ง (9.75 
นิว้+ยาว (20.5นิว้)+สงู(08นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนักส่วน
ทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง(Hand carry) 



 

 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเคร ือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สารการบนิ
จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฏไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 
ทัง้นีจ้ะชดเชยไม่เกดิ USD 400 กรณีเดนิทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD600 (Business) ดงัน้ันจงึไม่แนะน า
ใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ใม่ใชร่ะหว่างบนิ) ซ ึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญส่ญูหาย 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงัน้ันทา่นตอ้ง
ระวงัทรพัยส์นิสว่นตสัของทา่น 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์ไม่ตอ้งโชวต์วั  
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม ี
 
 

 

 


