
 

 

เดินตามรอย พระบรมศาสดาแสวงธรรม 
บําเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย 

ณ สถานที่ ประสูต-ิตรัสรู–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน 

เมือง พาราณส–ีพุทธคยา–ราชคฤห–นาลันทา-ไวสาล–ี

กุสินารา-ลุมพินี–สาวัตถ ี

 

โดยพระธรรมวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุสายพุทธภมิูเป็นผูบ้รรยายพุทธประวติั 

นาํสวดมนตภ์าวนา และปฏิบติัธรรมตลอดเส้นทางสงัเวชนียสถาน 4 ตาํบล 

ณ ประเทศ อนิเดยี – เนปาล กบัIndigo Air + Thai Smile (6คนื 7วนั) 

เดนิทาง 17-23 พฤศจกิายน 2562 



 

นาํพาผูแ้สวงบุญทุกท่านไป..นอ้มเศียรกราบไหวบู้ชาพระศาสดาเอกของโลก 

ทางเราเตรียมใหท่้านพร้อมสรรพ ผา้ปูรองนั�ง หนงัสือสวดมนตอ์าหารไทยเสริมทุกมื�อ 

 เครื�องดื�มนานาและขนมสด ขนมแหง้ ของคบเคี�ยวบนรถระหวา่งทาง 

ที�สําคญั..!!ไม่มีเขา้ทุ่ง กางเตน็เพื�อเขา้หอ้งนํ� า เรามีจุดพกัเบรคพกัทานชา กาแฟ ไปตลอดการเดินทาง 

เดินทางไปดว้ยกนันะคะ ทุกท่านสมปรารถนา คุม้ค่า คุม้ทุนแน่นอน 

รายละเอียดค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ฆราวาส ท่านละ 35,900 บาท 

พระภิกษ ุแม่ชี ท่านละ 33,900บาท 
 

17 พ.ย.62(วนัที�หนึ�ง)  กรุงเทพ- พาราณสี 

06:00 น. คณะพร้อมกนัณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาเตอร์สายการบิน INDIGO AIRLINEประตู 3 

ขาออก โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

09:10 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาราณาสีโดยสายการบินIndigo  เที�ยวบินที�  6E 98 (ใชเ้วลาเดินทาง 

โดยประมาณ 03:10ชม.) ไดน้ํ� าหนกัสัมภาระ ขาไป 20 กก. 

11:00 น. ถึงเมืองพาราณาสี  ประเทศอนิเดีย  (เวลาทอ้งถิ�น ชา้กวา่ประเทศไทย 01:30 ชั�วโมง) และผา่นขั�นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากร คณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองพาราณสี 

12:00 น. พาคณะเขา้รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรมที�พกั และเขา้เช็คอินที� SGT Sarnath Hotel หรือ

เทียบเท่า 

ช่วงบ่าย พาคณะเขา้กราบสักการะสารนาถสถูปสถานที�ที�พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมครั� งแรก 

 จากนั�นพาคณะ เดินทางสู่แม่นํ� าคงคา เพื�อล่องเรือชมแม่นํ� าคงคาและวิถีชีวติของชาวพาราณาสีแม่นํ� าคง

คาเป็นแม่นํ� าศกัดิ� สิทธิ� ของชาวฮินดูซึ� งเชื�อวา่แม่นํ� านี� ไหลลงมาจากภูเขาไกรลาศบนสรวงสวรรคช์มพิธี

อารตีบูชาไฟการอาบนํ�าลา้งบาปและการเผาศพที�ท่ามณีกรรณิการ์ซึ� งพิธีเผาศพแห่งนี�ผา่นมาแลว้ 4000 

กวา่ปีไฟที�เผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย 

19:00 น. นาํคณะกลบัเขา้โรงแรมเพื�อรับประทานอาหารเยน็และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
   

 

 



18 พ.ย.62(วนัที�สอง)  พาราณสี- เนรัญชรา – พทุธคยา 

06:00 น. คณะรับประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมที�พกั 

07:00 น. พาคณะออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยานาํพระคุณเจา้พระสงฆฉ์นัเพลและฆราวาส  แวะรับประทาน

อาหารกลางวนั ณวดัไทยสาสะราม (วดัระหวา่งทางไปเมืองพุทธคยา) 

ช่วงบ่าย นาํท่านชมสุชาดาสถูป หรือบา้นนางสุชาดาผูถ้วายขา้วมธุปายาสพร้อมถาดทองคาํ แด่มหา 

บุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ หรือตน้ไทรของบุคคลเลี�ยงแพะ และเป็นสถานที�เสวย 

วิมุตติสุข ชมท่านํ� าสุปปติฎฐะ ณ ริมฝั�งแม่นํ� าเนรัญชราสถานที�ทรงลอยถาดทอง อธิษฐาน 

จิตเสี�ยงทายว่าจะไดส้ําเร็จ เป็นพระอนุตตรสัมมาสมัโพธิญาณหรือไม่ จากนั�นพาคณะ  

เดินทางสู่ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และต้นศรีมหาโพธิ� (วดัมหาโพธิ�  Mahabodhi Temple)เป็นพทุธ

สังเวชนียสถานที�สาํคญัที�สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือวา่เป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�สุดของชาวพทุธ

ทั�วโลก เพราะเป็นจุดเริ�มตน้ของพระพทุธศาสนา เป็นสถานที�เจา้ชายสิทธตัถะไดต้รัสรู้พระอนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจา้ นาํคณะสวดมนตน์ั�งสมาธิ กราบ

นมสัการพระพทุธเมตตาซึ�งประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย ์และกราบบริเวณพระแท่นวชัรอาสน์

ประดิษฐานใตต้น้พระศรีมหาโพธิ� ** ไม่อนญุาตให้นาํ โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์สื�อสารทุกชนิด 

รวมทั�งแทบเลต็ และไอแพด เข้าภายในบริเวณองค์มหาเจดีย์พทุธคยาและต้นศรีมหาโพธิ� แต่สามารถ

นาํกล้องถ่ายรูปเข้าไปได้ มีค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรูปบริเวณองค์เจดีย์พทุธคยา กล้องถ่ายรูปธรรมดา 

100 รูปี กล้องวีดีโอ 300 รูปี *** 

ช่วงเยน็  นาํท่านกลบัสู่ที�พกั รับประทานอาหารเยน็ณวดัภูริปาโล หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
 

19 พ.ย.62(วนัที�สาม)  พุทธคยา –ราชคฤห์ –นาลนัทา- ไวสาลี 

06:00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�พกั  

07:00 น. พาคณะออกเดินทางไปยงัเมืองราชคฤษ ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองดว้ยอาํนาจและ

การคา้ นาํท่านเดินขึ�นเขาคิชกูฎหนึ�งในเบญจคีรี ที� ลอ้มรอบกรุงราชคฤห์ในยามเชา้ เหมาะกบัการ

เดินทางขึ�นชมววิทิวทศันที์�สวยงาม การเดินขึ�นเขาประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ตอ้งการเดินเทา้ ที�

บริเวณเชิงเขามีบริการเสลี�ยงหามโดยชาวพื�นเมือง (ท่านที�ต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�

ล่วงหน้า มค่ีาใช้จ่ายท่านละ 1800 รูปีรวมขาไปขากลบั)กราบนมสัการพระคนัธกฎีุซึ� งเคยเป็นกฏิุของ

พระพทุธเจา้ มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็นสถานที�แสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิม



พิสารและพทุธศาสนิกชนต่อจากนั�น นาํท่านชม ชีวกอมัพวนัวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโก

มารภจัจ ์ซึ� งถวายเป็นสังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกที�ดูแลพระภิกษสุงฆอ์าพาธ 

รวมไปถึงพระพทุธองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั เมื�อครั�งเหตุการณ์พระเทวทตัผลกักอ้นหิน ระหวา่งทาง แวะ

กราบนมสัการถํ�าพระโมคคลัลานะ ใหอ้ธิษฐานขอใหมี้สุขภาพดี มีพลงั เพราะท่านมีฤทธิ� มาก  ชมถํ�า

สุกรขาตาหรือถํ�าพระสารีบุตร ใหอ้ธิษฐานขอใหมี้ปัญญาดี เนื�องจากพระสารีบุตรเป็นผูมี้ปัญญาเป็น

เลิศ ชมกฎิุพระอานนท ์และสถานที�ซึ� งพระเทวทตักลิ�งหินหล่นใส่พระพทุธเจา้ จนพระบาทหอ้พระ

โลหิต ซึ� งเส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางขึ�น-ลงเพียงทางเดียว ซึ� งเชื�อกนัวา่พระเทวทตัพยายามกลิ�งหิน

จากขา้งบนโดยหวงัปลงพระชนมอ์งคพ์ระศาสดา แต่สุดทา้ยไม่สามารถทาํอนัตรายต่อพระพทุธองคไ์ด้

เพียงหอ้พระโลหิต 

11:00 น. นาํพระคุณเจา้พระสงฆฉ์นัเพลและฆราวาสรับประทานอาหารกลางวนั หลงัจากนั�นออกเดินทางสู่

เมืองนาลนัทาใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. (70 กม.) 

ช่วงบ่าย ถึงเมืองนาลนัทา นาํท่านชม วดัเวฬุวนัมหาวหิาร หรือป่าไผ ่เป็นวดัที�พระเจา้พิมพิสารไดถ้วายวดัเวฬุ

วนัให ้ เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระพทุธเจา้ทรงประทบัจาํพรรษา ณ ที�แห่ง

นี�รวมแลว้ 6 พรรษา เป็นที�ทรงตั�งอคัรสาวกคือพระโมคคลัลานะ และ พระสารีบุตร เป็นสถานที�ที�พระ

อรหนัต ์1250 รูป มาชุมนุมโดยมิไดน้ดหมาย ถือกาํเนิดเป็นวนัสาํคญัทาง ศาสนา คือ“วนัมาฆบูชา” 

ซึ�งเป็นสถานที�พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขต่์อหนา้พระสงฆที์�พระองคท์รงบวชใหท้ั�งหมด

จากนั�น นาํท่านสักการะ หลวงพอ่ดาํแห่งนาลนัทา (มีลกัษณะพระเกตุทรงบวัตูม ปางนั�งขดัสมาธิ พระ

หตัถชี์�แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลกัดว้ยหินดาํ หนา้ตกักวา้ง 60 นิ�ว สูงนบัจากพระเพลาถึงยอดพระ

เกต ุ69นิ�ว สร้างขึ�นในสมยัพระเจา้เทวาปาล ในปีพทุธศกัราชที� 1353 

นาํท่านเขา้ชม มหาวิทยาลยันาลยัทามหาลยัสงฆที์�ใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุดในโลก  เมืองนาลนัทาเป็น

มาตุภูมิของ 2 พระอรหนัตคื์อ พระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ และเคยเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

เชน ในยคุนั�นมหาวิทยาลยัแห่งนี� เคยมีนกัศึกษาเป็นหมื�นคนมีอาจารยถึ์งสามพนัคนสอนวชิาทุกอยา่งที�

มีในสมยันั�น โดยมีวิชาหลกับงัคบัคือใหเ้รียนพระไตรปิฎก เมืองนาลนัทา ยงัไดรั้บการสมญานาม 

เมืองแห่งความรู้ โดยประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลยันาลนัทาเริ�มขึ�นโดย ถูกสร้างขึ�นในสมยักษตัริย์

ราชวงศคุ์ปตะพระองคห์นึ�งพระนามวา่ศกัราทิตย ์หรือกมุารคุปตะที� 1 ครองราชยป์ระมาณระหวา่งปี

พทุธศกัราช958-998ไดท้รงสร้างวดัอนัเป็นสถานศึกษาขึ�นแห่งหนึ�งที�เมืองนาลนัทาและกษตัริย์

พระองคต่์อๆ มาในราชวงศนี์�ก็ไดส้ร้างวดัอื�นๆ เพิ�มขึ�นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดัและสร้างกาํแพง

ลอ้มรอบ โดยขนานนามวา่ “นาลนัทามหาวหิาร” ต่อมาเมื�อพทุธศกัราช1742 มหาวทิยาลยันาลนัทาก็

พบกบัการล่มสลาย เมื�อถูกกองทพัมุสลิมเติร์กเขา้ครอบครองดินแดนและเผาทาํลายวดัและปูชนีย

สถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นกัศึกษาและคณาจารย ์ไปอยา่งมากมาย เมื�อมหาวิทยาลยันาลนัทาล่ม

สลายไปแลว้ชื�อเสียงของเมืองนาลนัทากค็่อยๆถูกลบเลือนจากคนทั�วไป จนกระทั�งปีพทุธศกัราชที� 

2403เซอร์อเลก็ซานเดอร์ คนันิ�งแฮม "บิดาแห่งการสํารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยันา



ลนัทา ซึ� งในขณะนั�นเป็นเพยีงกองดินสูงเท่านั�น ต่อมาจึงไดข้ดุสาํรวจตามหลกัวชิาการโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัก็ไดป้รากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั�ง 

ช่วงเยน็ พาคณะเขา้พกัที�โรงแรมVaishali residency หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเยน็  

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

20 พ.ย.62(วนัที�สี�)  ไวสาลี– กสิุนารา 

06:00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที�พกั 

07:00 น. เช็คเอา้ออกจากที�พกั  นาํท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ�งในสิบหกแคว้นของชมพูทวีปใน

สมยัโบราณ เมืองนี� มีชื�อหลายชื�อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี� เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พทุธศาสนา

ที�สําคญัแห่งหนึ�ง รวมทั�งเป็นที�กาํเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที�เป็นตน้กาํเนิดของ

การทาํนํ� ามนตใ์นพทุธศาสนา เนื�องจากไดเ้กิดทุพกิขภยัร้ายแรงทั�วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษตัริย์

ลิจฉวจึีงไดนิ้มนตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงนาํเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทาง

ไปโปรดที�เมืองไวสาลี พร้อมทั�งไดมี้การประพรมนํ� ามนตท์ั�วทั�งเมือง นาํท่านเที�ยวชม วัดป่ามหา

วัน  ชมเสาอโศกที�สมบูรณ์ที�สุดและงดงามที�สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคญัมาตั�งแต่สมยัก่อน

พทุธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ที�มีความเจริญรุ่งเรืองมากแควน้หนึ�งในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพทูวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามคัคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที�สามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครอง

แบบประชาธิปไตยระบบหนึ�ง คือไม่มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขทรงอาํนาจสิทธิ� ขาด มีแต่ผูเ้ป็น

ประมุขแห่งรัฐซึ�งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ� งจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้

วงศต์่าง ๆ ซึ� งรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีร์พระพทุธศาสนากล่าววา่เจา้วงศต่์างๆ มีถึง ๘วงศ ์

และในจาํนวนนี�วงศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศที์�มีอิทธิพลที�สุด ใน

สมยัพุทธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที�เวสาลีหลายครั� ง แต่ละครั�งจะทรงประทบัที�กฏูาคารศาลาป่า

มหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ�นที�เมืองแห่งนี�  และที�กฏูาคารศาลานี�เองที�เป็นที�ๆ 

พระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค ์พร้อมกบั

บริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครั� งแรกในโลก และในการเสด็จครั� งสุดทา้ยของพระพทุธ



องค ์พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจาํเมืองเวสาลี ซึ� งนางไดอ้ทิุศ

ถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองคไ์ดท้รงจาํพรรษาสุดทา้ยที�เวฬุวคาม  

ชม ปาวาลเจดีย์ สถานที�พระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอใหพ้ระองคเ์สด็จปรินิพพาน เป็นสถานที�ที�

พระพทุธองคท์รงปลงอายสัุงขาร พทุธวาจาในวนัปลงอายสุังขาร “สังขารทั�งหลายมีความเสื�อมเป็น

ธรรมดา ขอท่านทั�งหลายจงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั�งเดก็ทั�งผูใ้หญ่ ทั�งพาล ทั�ง

บณัฑิต ทั�งมั�งมี ทั�งขดัสน ลว้นมีความตายเป็นเบื�องหนา้” ซึ� งทั�งหมดลว้นอยูใ่นเมืองเวสาลี 

11:30 น. นาํพระคุณเจา้พระสงฆฉ์นัเพลและฆราวาสรับประทานอาหารกลางวนั ณโรงแรมหลงัจากนั�นนาํ

ท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั�วโมง) ซึ� งเป็นสถานที�ปรินิพพานของ

พระพทุธเจา้ 

18:00 น. พาคณะรับประทานอาหารเยน็ เขา้พกัที�โรงแรม Nikko Lotusหรือเทียบเท่า ในเมืองกุสินารา 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

21 พ.ย.62(วนัที�หา้)  กสิุนารา – ลุมพินี 

07:00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที�พกั 

08:00 น. พาคณะนมสัการสถานที�ปรินิพพานณสาลวโนทยานนาํชมปูชนียสถานที�สําคญัคือมหา 

  ปรินิพพานสถูปสถูปใหญ่มีลกัษณะเป็นเจดียท์รงควํ�าบาตรสูงใหญ่มีฉตัร3ชั�นตอนบนสุด 

ซึ�งเชื�อกนัวา่องคเ์ดิมนั�นสร้างขึ�นโดยพระเจา้อโศกมหาราชและเป็นที�บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

วิหารปรินิพพานภายในมีพระพทุธรูปปางปรินิพพานฝีมือช่างชาวมถุราอายกุวา่1900ปีที�งดงามยิ�งโดบร

อบยงัปรากฏซากวดัวาอารามที�เคยเจริญรุ่งเรืองนบัเป็นพนัปีก่อนที�พระพุทธศาสนาจะเสื�อมไปจาก

อินเดียตน้สาละปลูกไวเ้พื�อเป็นอนุสสติวา่พระพุทธองคป์รินิพพานใตต้น้สาละมกฏุพนัธเจดีย.์เป็น

สถานที�ถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระซึ�งปัจจุบนัเป็นซากเจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สันนิษฐานวา่สร้าง

ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราชตั�งอยูห่่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กม.  

11:30 น. พาคณะรับประทานอาหารกลางวนั ณโรงแรมที�พกัหลงัจากนั�นออกเดินทางสู่เมือง 

  ลุมพินีประเทศเนปาล 

16:30 น. พกัเขา้หอ้งนํ� าทานโรตีอรีดอยณวดัไทยนวราชรัตนาราม 960วดัไทยระหวา่งชายแดน 

  อินเดียและเนปาลพกัเขา้หอ้งนํ� าเจา้หนา้ที�นาํเอกสารรวมถึงพาสปอร์ตยื�นหนา้ด่านเพื�อเขา้สู่   

ประเทศเนปาล 



19:00 น. ถึงโรงแรมที�พกัZambala Hotelประเทศเนปาล หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารเยน็ 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 
 

22 พ.ย.62(วนัที�หก)  ลุมพินี – สาวตัถี 

06:00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที�พกั 

07:00 น. นาํคณะเขา้กราบสกัการะสวนลุมพินีวนัวหิารมายาสร้างขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แก่นางสิริมหา 

มายาชมภาพแกะสลกัพระนางสิริมหามายาประสูติพระกมุารพระพทุธรูปปางประสูติและ 

รอยพระพทุธบาทนอ้ยที�สันนิษฐานวา่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสลกัไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ของสถานที�

ประสูติอายกุวา่ 2300 ปีสระโบกขรณีที�สรงนํ� าพระนางสิริมหามายาและพระกมุารเสาหินพระเจา้อโศก

ที�มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ�วและมีขอ้ควม่อยา่งสมบูรณ์เขียนดว้ยภาษาพราหมณ์วา่เป็นสถานที�

ประสูติของพระสัมมาสมัพทุธเจา้และพระเจา้อโศกทรงเสดจ็มาบูชาในปีที�20แห่งรัชสมยัของพระองค ์

11:30 น. นาํพระคุณเจา้พระสงฆฉ์นัเพลและฆราวาสรับประทานอาหารกลางวนั ที�วดัไทย 960 วดัไทย

ชายแดนเนปาลและอินเดียหลงัจากนั�นออกเดินทางสู่เมืองสาวตัถี 

18:00 น. ถึงเมืองสาวตัถีนาํคณะเขา้ที�พกัวดัเชตวนั หรือเทียบเท่าและรับประทานอาหารเยน็ พกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

 
 

23 พ.ย.62(วนัที�เจ็ด)  สาวตัถี – ลคัเนาว-์ สุวรรณภูมิ(กรุงเทพ) 
07:00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

08:00 น. พาท่านชมเมืองโบราณในสมยัพทุธกาลมนฐานะที�เป็นเมืองแห่งแควน้โกศล 1 ในแควน้ 

  มหาอาํนาจใน 16 มหาชนบทในสมนัพทุธกาลเมืองนี� รุ่งเรืองมากจากการที�เป็นชุมชนการคา้ขาย 

  การทหารเป็นมหาอาํนาจควบคู่กบัเมืองราชคฤห์แห่งแควน้มคธในสมยัโบราณปัจจุบนันี� เหลือเพียง 

  ซากโบราณสถานพาคณะเขา้ชมวดัเชตวันมหาวหิาร: ที�ซึ� งพระพทุธองคป์ระทบัจาํพรรษานานถึง 



  19 พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแพร่พระพทุธศาสนาที�สาํคญัที�สุดนมสัการพระมูลคนัธกุฏีฤดูร้อนฤดู 

  หนาว : สถานที�พระพทุธองคป์ระทบัจาํพรรษานานที�สุดถึง 19 พรรษาธรรมศาลาที�ใหญ่ที�สุด:  

  สถานที�องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมเป็นสถานที�ที�เกิดเรื�องราวและพระสูตรที� 

  สาํคญัๆ จาํนวนมาก ในพระพทุธศาสนามากมาย เช่น เรื�องของพระองคุลิมาล, นางปฏาจาราเถรี, พระ 

  นางกิสาโคตมีเถรี, การถวายอสทิสทาน, เรื�องพระพทุธองคท์รงดูแลภิกษุไข,้ พราหมณ์จูเฬกสาฏก,  

  ทรงพยากรณ์สุบินนิมิต ๑๖ ประการ, นางกาลียกัษิณี, นางจิญมาณวิกาถูกแผน่ดินสูบ, พระเทวทตัถูก 

  แผน่ดินสูบ เป็นตน้นมสัการกฏิุพระอรหนัตเ์ช่นพระโมคคลัลานะพระสารีบุตรพระสิวลี พระอานนท ์

                         พระมหากสัสะปะหลงัจากนั�นพาท่านชม “ บา้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐี“ อยูใ่นบริเวณ 

  พระราชวงัของพระเขา้ปเสนทิโกศลปัจจุบนัยงัมีเขตเมืองสาวตัถีใหเ้ห็นเป็นกาํแพงลอ้มรอบเมืองและ 

  ภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ�งปลูกก่อสร้างในอดีตที�ถูกฝังไวใ้ตดิ้นเป็นจาํนวนมากปัจจุบนัทางรัฐบาล 

  อินเดียไดขึ้�นทะเบียนไวเ้ป็นสมบติัของทางการและกาํลงัทาํการขดุคน้เพื�อหาหลกัฐานทางดา้น 

  ประวติัศาสตร์ 

11:30 น. นาํพระคุณเจา้พระสงฆฉ์นัเพลและฆราวาส รับประทานอาหารกลางวนั. ณโรงแรมที�พกั 

12.30น.  นาํคณะออกเดินทางสู่เมืองลคัเนาว ์

17.00น.  ถึงเมืองลคัเนาวพ์าคณะ รับประทานอาหารเยน็ณร้านอาหาร 

18.30 น. พาคณะเขา้เช็คอินเพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.30น.         ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Smile  เที�ยวบินที� WE334 

  ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 3.5 ชม(มีอาหารบริการบนเครื�อง + นํ�าหนักสัมภาระ 30 กก)

 
 

24 พ.ย.62สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) 

02:40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

------ อนุโมทนาบุญกบัผูแ้สวงบุญทุกๆท่านสาธุ ------- 
 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

 และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

โดยทางบริษทั จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 



 

 

อตัรานี�รวม  

1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั  สายการบินIndigo Airline และ สายการบินไทยสมาย ชั�นประหยดั 

กรุงเทพฯ-พาราณสี เที�ยวบินที�  6E 098 / 17Nov19 (นํ� าหนกัสัมภาระไม่เกิน 20 กก.) 

ลคัเนาว-์กรุงเทพฯเที�ยวบินที�  WE 334/23Nov19 (นํ� าหนกัสัมภาระไม่เกิน 30 กก.) 

2. ค่าโรงแรมที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

3. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ตามรายการระบ ุ

4. ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการที�ระบุ ( มีอาหารไทยบริการเสริมใหเ้ป็นพิเศษ ) 

5. บริการนํ� าดื�ม ลูกอม ขนมขบเคี�ยว หมอนและผา้ห่ม ฟรี! ตลอดการเดินทาง 

6. ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการนาํคณะไหวพ้ระตามสถานที�ต่างๆ ตามระบุไวใ้นรายการ(บนรถมีWifIและช่อง

เสียบสาย USB สาํเหรับชารตแ์บตฟรี!) 

7. ค่าธรรมเนียมเขา้นมสัการพุทธสถานและชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ 

8. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดียและเนปาล 

9. ค่าเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 
 

 

อตัรานี�ไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ท่านสั�งมารับประทานเอง (มินิบาร์) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

4. ค่าทิปท่านละ 500 บาทต่อท่าน ตลอดทริป สาํหรับผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไกดท์อ้งถิ�น พนกังานขบัรถ และ

พนกังานยกกระเป๋าเป็นตน้ (โดยจะเกบ็ก่อนเดินทางที�สนามบินสุวรรณภมิู) 

5. ค่าตั�วเครื�องบินโดยสารภายในประเทศ ซึ� งผูเ้ดินทางจะตอ้งจดัหาเอง หรือติดต่อเจา้หนา้ที�บริษทัฯ 

*** ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง 

มิฉะนั�นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น ***  



เงื�อนไขในการชาํระเงินที�ใชใ้นการเดินทาง 

1. ขอใหท่้านจ่ายเงินเป็นการสํารองที�นั�งก่อน พร้อมชาํระงวดแรก 10,000 บาท นบัจากการจอง (ที�นั�งจะยนืยนั

เมื�อไดรั้บเงินมดัจาํแลว้) พร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต  

2.ส่วนที�เหลือทั�งหมด ขอใหท่้านชาํระก่อนวนัที� 4 พฤศจิกายน 62 จาํนวน 25,900 บาท มิฉะนั�นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนั สงวนสิทธิ� หกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง 

2. กรณีแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 15-29 วนั หกัค่ามดัจาํตั�วท่านละ 15,000บาท  

3. กรณีแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 01-14วนั หกัค่าดาํเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทวัร์ 

4. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั�งหมด 

 

การไม่ชาํระเงินตามกาํหนดนดัหมาย 

ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมดัจาํ 

การแลกเงินรูปี สามารถนาํเงินไทยไปแลกเป็นรูปีได ้อตัราแลกเปลี�ยนของ ณ วนัที�เดินทาง 

100 บาท = 188 - 190 รูปี แลกไดท้ี�หวัหนา้ทวัร์ ( การซื�อของควรใชเ้งินรูปี ) การทาํบุญทอดผา้ป่าตามวดัสามารถใชเ้งิน

ไทยไดเ้ลยค่ะ 

 

การเตรียมตวัเพิ�มเติม คือ 

- ตามกฎของสายการบิน ไม่อนุญาตใหน้าํของเหลวทุกชนิดใส่ในกระเป๋าถือขึ�นเครื�อง และของมีคม เช่น มีด กรรไกร 

ที�ตดัเลบ็ ส้อม ไฟแช๊ค มีดพบั ( ถา้นาํไปกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื�อนาํเขา้ใตเ้ครื�อง ) 

- ไฟฉาย ( ไฟฟ้าที�อินเดียดบับ่อย ), ร่ม หรือหมวก, ยากนัยงุ, แชมพ,ู สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน ฯลฯ 

- มีดเล็กปอกผลไม,้ กรรไกรตดัเลบ็, สมุดโนต้, ปากกา, (กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื�อนาํเขา้ใตเ้ครื�อง ) 

- อาหารที�ท่านชอบส่วนตวั ( สําหรับท่านที�ทานอาหารยาก ) 

- สาํหรับท่านที�มีโรคประจาํตวั ควรเตรียมยาไปใหพ้อกบัจาํนวนวนัที�เดินทาง เพราะที�อินเดียหาซื�อยาก และมีราคาแพง 

- ควรเตรียมกระดาษทิชชู และทิชชูเปียกไปดว้ย ( เวลาเขา้หอ้งนํ� า) 

- รองเทา้ : เตรียมรองเทา้ที�สวมสบาย พร้อมรองเทา้แตะ (สาํรองไว)้ 

- ยากนัยงุชนิดทา ( เพราะที�พทุธคยายงุค่อนขา้งชุม ) 

- กลอ้งถ่ายรูป วดีีโอ ถา้ท่านนาํไปควรเตรียมถ่าน ฟิลม์ และปลั�กต่อสามขาชนิดขากลมไปดว้ยเพื�อชาร์ทเครื�องไฟฟ้า

ต่าง ๆ 

- กระเป๋าเดินทางที�นาํไปควรมีกุญแจล๊อค ( นํ� าหนกัไม่เกิน 20 กก. ) 



- สาํหรับท่านที�มี Power bank ทางสายการบินใหถื้อขึ�นเครื�องเท่านั�น ( หา้มใส่กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�อง ) 

- ทางทวัร์เตรียมพลาสติก หรือผา้ปูนั�งสมาธิใหค่้ะ พร้อม ธูป เทียน แต่ทองแผน่ใชบู้ชาส่วนตวั 

- ควรใชส้กลุเงินรูปีในการซื�อสินคา้ 

- เครื�องประดบัและของมีค่า : ไม่ควรนาํติดตวัไปมากจะไดต้ดัความกงัวล ถา้จาํเป็นตอ้งนาํไปดว้ยขอใหท่้านเก็บรักษา

ไวก้บัตวัใหดี้ และไม่ควรทิ�งไวใ้นหอ้งพกั 

- สิ�งของที�ควรซื�อในอินเดีย : ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ ส่าหรี เขม็กลดัติดเสื�อรูปพระพุทธเมตตา ฯลฯ ภาพพระพทุธเจา้ 3 

มิติ ฯลฯ เครื�องไมจ้นัทน์ต่างๆ เครื�องทองเหลือง สร้อยคอ 

- ปัจจยัทาํบุญเพื�อทอดผา้ป่าตามวดัที�เราไปพกั ( ใชเ้งินไทยทาํบุญไดเ้ลยค่ะ ) 

หมายเหตุ.- - ท่านใดทานอาหารเจ, มงัสวรัิติ, กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 

- ท่านใดตอ้งการวลีแชร์ กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 

- ท่านใดที�ตอ้งการเสลี�ยงกรุณาแจง้ล่วงหนา้ 

 

การแต่งกาย ตามสะดวกแต่สุภาพ ควรมีชุดขาวไปบา้งค่ะ 

ภมิูอากาศ เดือน พฤศจิกายน อากาศเยน็สบายประมาณ 22-25องศา( โทรเช็คอีกครั� งก่อนเดินทางก็ไดค่้ะ ) 

 

 

 

 

 


