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                                                                     บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จ ากัด ( ประเทศไทย ) 

 
โทร: 087-8423973 แฟกซ:์ 02-9545131 Email: info@oshitourandtravel.com Web : www.oshitourandtravel.com 

บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จ ากดั มีความยนิดนี าท่านเดินทางสู่เส้นทางแสวงบุญ 

อินเดยี เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบล พกั 4 – 5 ดาว                                                       
8 วนั 7 คืน  เดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย บินตรง มีพระบรรยายน าทริปนี้ 

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจา้ อนิเดีย – เนปาล เยอืนเมือง พุทธคยา – กุสินารา – ลุมพนีิ – สาวตัถี – สารนาถ – พาราณสีนมสัการสังเวช
นียสถาน 4 ต าบล สถานท่ี ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  ขึน้เขาคิชฌกูฎ นมสัการถ ้าพระโมลคลัลา ชมกุฏีพระอานนท ์
นมสัการ มูลคันธกุฎ ีสถานท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ ลงเรือ ล่องแม่น า้คงคา ชมวถีิชีวิตของชาวฮินดู    
รายละเอยีดการเดนิทาง  โปรแกรม อนิเดยี-เนปาล นมัสการพทุธสังเวชนียสถาน 4 ต าบล  
วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – คยา อนิเดีย 
 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ   ประตูทางเข้าหมายเลข 1-2 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสารและสัมภาระ  

08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา ประเทศอนิเดีย โดยแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี FD122 มีอาหารบนเคร่ืองฟรี  
10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) ผา่นขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้พาท่านพบกบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีคอยตอ้นรับ  
09.30 น. เร่ิมตน้การจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งส่ีแห่ง แห่งที ่๑ พุทธคยา สถานทีเ่ช่ือกันว่าเป็นทีต่รัสรู้ของ พระพุทธเจ้า 

ซ่ึงคน้พบโดยนกัโบราณคดีชาวองักฤษ ช่ือ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนแลว้น าท่านนมสัการ
สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา”ปางมารวชิยั แลว้น า
นมสัการต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีไดน้ าพนัธ์ุมาปลูกตรงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีพระพุทธเจา้  ประทบันัง่บ าเพญ็เพียรจนตรัสรู้สม
โพธิญาณ แลว้น าชมสัตตมหาสถาน สถานท่ีพระพุทธเจา้เสวยวมุิติสุขหลงัจากตรัสรู้แลว้เจด็แห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ
พุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนท่ีจะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 
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- เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวมุิตติสุขตลอด ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี๑ 
- เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ใน

สัปดาห์ท่ี ๒ 
- เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๓ 
- เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ์ิ และประทบั

นัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๔ 
- เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสัปดาห์ท่ี๕ 
- เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ท่ี ๖ 
- เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวมุิติสุขตลอด ๗วนั  
จากนั้นน าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชม เสาพระเจ้าอโศก ท่ีทรงใหส้ร้างเพื่อประกาศ
ศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ีสลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั แลว้ชมสถูป
และภาพสลกัอดีตพระพุทธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผข่ยายอยู่
ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่มหาวทิยาลยันาลนัทา รัฐพิหารตามหลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตุการณ์
เดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเห้ียนจงั(พระถงัซมัจัง๋) และหลวงจีนอ้ีจิง จากประเทศจีน” 

 

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
บ่าย  น าท่านชม บ้านนางสุชาดา ธิดาเสนียกุฏมพีแห่งต าบลอุรุเวลา
  เสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่มหา บุรุษก่อนการตรัสรู้ ชมววิ
  ทวิทัศน์ริมฝ่ังแม่น า้เนรัญชรา บริเวณท่าสุปปติฏฐะ สถานท่ีพระมหา
  บุรุษได ้อธิษฐานลอยถาดทองริมฝ่ังแม่น ้า  
   

ต่อมาพาท่านชม วดัภูฎาน ตวัแทนของชาวภูฏานท่ีแสดงวฒันธรรม
ประเพณีสู่สายตาชาวโลก ชมหลวงพอ่  องคโ์ตไดบุสซึ   และพระ
อรหนัตท่ี์วดัญีปุ่่น หลงัจากนั้นน าท่านชม วดัไทยพุทธคยา วดัไทย แห่ง
แรกใน  ดินแดนพุทธภูมิ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปกราบ
สักการะพระพุทธเมตตา ในวหิารมหาเจดียพ์ุทธคยา เป็นพระพุทธ
ปฏิมากรปางมารวชิยัท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตสีด าในสมยัปาละอายุ กวา่ 
1400 ปี 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL ANANDA INTERNATIONAL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 
 
 
 
 



 

 

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/07850 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  พุทธคยา – ราชคฤห์ – มหาวทิยาลยันาลนัทา  - ปัฏนา 
 

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่ง แคว้นมคธ น าท่านเดินข้ึน เขาคิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี ไดแ้ก่  เว
ภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม นมสัการถ า้พระโมคคัลลา ชมถ า้พระสารีบุตร 
สถานท่ีท่ีพระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ชมกุฏีของพระอานนท์ นมสัการมูลคันธกุฏีสถานท่ีประทบัของ
พระพุทธเจา้ จากนั้นน าท่านชมวดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งแรก
ของโลก “ชีวกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมาร ภจัจ ์อุทิศ
ถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจา้และพระภิกษุสงฆ ์ปัจจุบนั เหลือซาก
โบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกนัอยู ่เม่ือคร้ังท่ี
พระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมา กระแทก
ถูกพระบาทเพราะพระเทวทตักล้ิงหินลงมาหมายปลงพระชนม์
พระพุทธเจา้ พระภิกษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าท่ีชีวกมัพวนั และหมอชีวกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผา่ตดัเอา
สะเก็ดหินออก ชีวกมัพวนัจึงถูกเรียกวา่ เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกในพระพุทธศาสนา น าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬุ
วนารามมหาสังฆยกิาวาส (วดัเวฬุวนั) วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระ
อริยสงฆ ์1,250 องค ์มีสถูปท่ีบรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม HOKKE HOTEL    
บ่าย ช่วงบ่ายน าท่านเดินทางสู่ นาลนัทา นมสัการหลวงพ่อด า ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตสีด าซ่ึง  สร้าง  รุ่น

ราวคราวเดียวกบัพระพุทธเมตตา ชม คุกพมิพสิาร สถานท่ีท่ีพระเจา้อชาตศตัรูใหคุ้มคงัพระเจา้พิมพิสาร พระราชบิดา
พร้อมกบัปิตุฆาตพระราชบิดาของพระองคเ์อง 
จากนั้นน าท่านเยีย่มชม มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยั พุทธกาล 
ต่อมาในปีพ.ศ.1742 กองทพัมุสลิมเติร์กไดย้กทพัมารุกราน รบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทพัมุสลิมเติร์ก
ไดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียนศาสนา นาลนัทาม
หาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานั้นวา่กนัวา่ไฟท่ีลุก โชน
เผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด ไดเ้วลา
สมควรน าคณะเดินทางไป เมืองปัฏนา 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL PATNA INTERNATIONAL                                       
ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  ปัฏนา - เวสาล ี– กุสินารา  

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
ช่วงเชา้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวสาล ีเมืองหลวงของอาณาจักรวชัชี หน่ึงในสิบหกแคว้นของชมพูทวปีในสมยัโบราณ 
เมืองน้ีมีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาท่ีส าคญัแห่งหน่ึง รวมทั้งเป็น
ท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน ้ามนตใ์นพุทธศาสนา เน่ืองจากไดเ้กิด
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ทุพิกขภยัร้ายแรงทัว่เมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษตัริยลิ์จฉวจึีงไดนิ้มนตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง 
พระพุทธเจา้จึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดท่ีเมืองไวสาลี พร้อมทั้งไดมี้การประพรมน ้ามนตท์ัว่ทั้งเมือง  
น าท่านเท่ียว ชม กูฏาคารศาลาวดัป่ามหาวนั อารามท่ีกษตัริยลิ์จฉวี สร้าง
ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งอยูใ่นป่ามหาวนัทางเหนือของ
อาณาจกัรวชัชีในป่าหิมาลยัและพระพุทธองคท์รงประทบัอยูใ่น พรรษา
ท่ี 5 ชมเสาอโศกท่ีมีรูปสิงห์อยูใ่นลกัษณะนัง่หนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ปัจจุบนัเหลือเพียงซากโบราณสถานท่ี
ประกอบไปดว้ยสังฆาราม ห้องพกั หอ้งประชุม  ชมปาวาลเจดีย์ 
สถานท่ีพระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอใหพ้ระองคเ์สด็จปรินิพพานสถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขาร  

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารในเมืองเวสาล ี   
บ่าย  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองกุสินารา ซ่ึงเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้  
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL MATTEYYE ระดับ 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า  
ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 

 
    

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  กุสินารา (อนิเดีย)– ลุมพนีิ (เนปาล)   
. 

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที ่๔ กุสินารา ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแคว้นมัลละ อยูต่รงขา้มฝ่ัง
แม่น ้าคู่กบัเมืองปาวา เป็นท่ีตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจ้าเสด็จดับ ขันธปรินิพพานและ
เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ชมมหาปรินิพพานสถูป 
สถานท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็น พุทธ
สถานท่ีพระพุทธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคสุ์ดทา้ย เป็นท่ีตรัส เทศนา

พระปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอนคือความไม่ประมาท ชม
สถูปปรินิพพาน น าท่านชม พุทธวหิารปรินิพพาน ซ่ึงภายในพระ วหิาร
เป็นปฏิมากรรมพระพุทธปางปรินิพพานเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธ องคท่ี์
ก าลงัเสด็จดบัขนัธปรินิพพานโดยมีนางมลัลิกา พระอนุรุทธ พระอานนทอ์ยูใ่นภาวะโศรกเศร้า ชมสถูปพระอานนท์ท่ี
สร้างข้ึนบริเวณท่ีสันนิษฐานวา่พระอานนทย์นืร้องไห ้ชม พราหมณ์เจดีย ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีแจกพระบรมสารีริกธาตุ 
จากนั้นน าท่านนมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ณ มกุฎพนัธเจดีย์ แลว้น านัง่สมาธิท่ีวหิารพระรูปพระพุทธ
ไสยาสน์ มีจารึกก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ชายแดนประเทศอนิเดีย–เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทาง
เพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
บ่าย  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองลุมพนีิ ประเทศเนปาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้ 

น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL PAWAN PALACE หรือเทยีบเท่า (ระดับ 4 ดาว+)  
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ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  ลุมพนีิ (เนปาล) –  สาวตัถ ี(อินเดีย)   

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที ่๓ สวนลุมพนีิวนั เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสูติเจา้ชายสิทธตั ถะกุมาร 
เม่ือวนัศุกร์ วนัเพญ็เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช ๘๐ปี ซ้ึงภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระ
เจา้อโศกท่ีมีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ น้ิวและมีขอ้ความจารึกเป็น
หลกัฐานวา่ “ ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ และพระ เจา้
อโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค ์” (ประมาณ พุทธ
ศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจุบนัลุมพินีวนัไดรั้บการบูรณะและมีถาวรวตัถุ ส าคญัท่ี
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ท่ีระบุวา่ สถาน
ท่ีน้ีเป็นสถานท่ีประสูติ ของเจา้ชายสิทธตัถะ นอกจากน้ี ยงัมี วหิาร มายา
เทวี ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามีอายรุ่วม
สมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลไดส้ร้างวหิารใหม่ทบัวิหารมายาเทวหีลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลา
จารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนิษฐานวา่เป็นจารึกรอยเทา้กา้วท่ีเจด็ของ เจา้ชาย
สิทธตัถะท่ีทรงด าเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูติ ปัจจุบนัลุมพินีวนัอยู่ ในเขต
ประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจาก
เมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ 
กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศ
ตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซ่ึงถูกตอ้งตามต าราพระพุทธศาสนาท่ีกล่าววา่ลุมพินีวนัสถานท่ีประสูติตั้งอยูร่ะหวา่งเมือง
กบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจุบนัลุมพินีวนัมีเน้ือท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีน้ีวา่ รุมมินเด มีสภาพ
เป็นชนบท มีผูอ้าศยัอยูไ่ม่มากมีส่ิงปลูกสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวดัพุทธอยูใ่นบริเวณน้ีหลายวดั รวมทั้ง
วดัไทยลุมพินี ลุมพินีวนัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๔๐   

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
บ่าย  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองสาวตัถี ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาล                        
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL PAWAN PALACE หรือเทยีบเท่า (ระดับ 4 ดาว+) 
ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 
 

วนัที่หกของการเดินทาง   สาวตัถี – พาราณสี    

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม    
น าท่านชม เมืองสาวตัถี  ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาลท่ีมี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของ แคว้นโกศล 1 ในแควน้
มหาอ านาจใน 16 มหาชนบท ในสมยัพุทธกาล เมืองสาวตัถีนบัวา่ เป็น
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เมืองส าคญัในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ท่ีส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้
ประทบันานท่ีสุดถึง ๒๕ พรรษา เป็นท่ีตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองท่ีพระพุทธศาสนามัน่คงท่ีสุด น าท่านชมเช
ตวนัวหิารเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้รวมทั้งพระอรหนัตไ์ดจ้  าพรรษาอยูน่านท่ีสุดถึง 19 พรรษา 
สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ชมโบราณสถานท่ีส าคญัในสมยัพุทธกาลท่ียงัปรากฏร่องรอยอยู ่คือ สถานที่แสดง
ยมกปาฏิหาริย์, สถานทีพ่ระเทวทตัถูกแผ่นดินสูบ (หนา้วดัพระเชตุวนัมหาวิหาร), บ้านบิดาขององคุลมีาล(สถูป), 
บริเวณวงัของพระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), ต้นอานันทโพธ์ิ ซ่ึงเป็นตน้โพธ์ิท่ีชาวพุทธนบั
ถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอนัดบัสองรองจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพุทธคยาท่ีวดัเชตุวนัมหาวหิาร  

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
บ่าย  น าเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองพาราณสี สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา    
        น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL RICATAS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

      

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  สารนาถ - พาราณสี – คยา  

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้กบัเชา้วนัใหม่ท่ีสดใส น าท่านสัมผสักบัความหลากหลายของผูค้นบริเวณแม่น า้คงคา ท่ี ชาวฮินดูเช่ือ
วา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นจุดท่ีตุม้หูของพระศิวะตกอยูใ่ตแ้ม่น ้าแห่งน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเช่ือกนัวา่เป็น
สถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพุทธเจา้มาลอยองัคารท่ีแม่น ้าแห่งน้ี ดว้ย 
ท่านจะไดน้ัง่เรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ท่ีน่ีเองท่านจะ ไดส้ัมผสั
วถีิชีวติของชาวฮินดูซ่ึงจะมาอาบน ้า ด่ืมน ้ารวมทั้งท่าน ้าท่ีน่ีจะมีพิธี เผาศพ
ในช่วงเชา้ตรู่ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั โรงแรม  

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมสัการ
สถูปเจาคันธี สถานท่ี พระพุทธเจา้พบปัจจคัคีอีกคร้ังหลงัจากตรัสรู้แลว้ น านมสัการธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกนัวา่เป็น
สถานท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอ้ธรรมจกักปัปวตัตนสูตรท าใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลุโสดาบนั
พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวหิารมูลคันธกุฏิ หลงัใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองพุทธประวติัฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่น แลว้น าท่าน
ชมพพิธิภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก ท  าเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายวา่เป็นสัญลกัษณ์ของศากย
สิงห์พระราชวงศข์องพระพุทธเจา้ เสามีฐานบวัคว  ่า มีบลัลงักส่ี์เหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ สิงห์
และโค แลว้น าชมโบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบ
คนัธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถุช้ินเอกของพิพิธภณัฑ ์พระพุทธรูปแบบ
คุปตะปางปฐมเทศนา ท่ีคน้พบบริเวณใกล้ๆ กบั มูลคนัธกุฎี สถานท่ี
จ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อน่ึงศิลปะคุปตะไดรั้บการยกยอ่งวา่ มีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบท่ีสุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมือง สารนาถ
ยงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ท่ีอายเุก่าแก่ถึง 1,400 ปี
มาแลว้  

เทีย่ง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
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บ่าย  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัมายงัเมืองพุทธคยา ใชเ้วลา 5 – 6 ชัว่โมง โดยประมาณ . 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ  HOTEL ANANDA INTERNATIONAL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

ค ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  คยา – กรุงเทพ  
 

เช้า                      เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ เราจะให้เวลาท่านรับบรรยากาศเดินออกนอกโรงแรม อิสระตามอธัยาศยั 
หรือท่านอาจเลือกจะเขา้วดัต่าง ๆ ในพุทธคยา โดยสามารถปรึกษาวธีิการเดินทางจากหวัหนา้ทวัร์ 

08.00 น . เวลานัดหมายทีโ่รงแรม      
08.30 น.             ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคยา 
10.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD123 มีอาหารบนเคร่ืองฟรี      
14.50 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 
 หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
                      โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
          อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ECONOMY CLASS)   
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่านละ 30 กิโลกรัม  
5. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล  
6. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวติ) 
9. หวัหนา้ทวัร์ 1 ท่านคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. น ้าด่ืม 1 ขวด / ท่าน / วนั 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัเป็นตน้ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
5. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
7. ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ ส าหรับผูท่ี้ ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 
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8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
9. ในกรณีพกัเด่ียว มา 1 ท่าน ต่อเพิ่มเงิน 12000 บาท 
10. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวมคนหัวหน้าทวัร์ไทย 1900 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน เก็บ ณ วันเดินทาง ส่วนถ้าหากท่าน

พงึพอใจในการท างานของเจ้าหน้าทีอ่าจให้เพิม่ได้ทางบริษทัมิได้บังคับแต่อย่างใด  
  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรือเต็มจ านวน 
 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นีแ้ล้ว 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีเ่ท่าไร, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 กรุณาส่งเอกสารย่ืนวซ่ีาภายใน 3 – 5 วนั หลังช าระเงินมัดจ า หรือ อย่างช้า 15 วนัก่อนการเดินทาง มาทีบ่ริษัทฯ เพ่ือท าการย่ืน
ขอวซ่ีา 

***การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง*** 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยวเทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดหากไม่ได้ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ 
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ืองต้องแจ้งยกเลกิก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนัท าการหรือก่อนหน้าน้ัน 
 การยกเลกิจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการหรือก่อนหน้าน้ันคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลกิการเดินทางภายใน 30 วนั คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลกิการเดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น 
EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
 กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้
เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
 ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได ้ 
 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 
 หากท่านถูกปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีา ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  
 บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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