
 

 
 

เส้นทางตามรอยพระบาททีย่าตราแห่งองค์พระพทุธศาสดา 
น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน(8 วนั 7 คืน) (พกัโรงแรม)  

 โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ราคาท่านละ  38,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) 

เดินทาง 22 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2566, 15 – 22 มีนาคม 2566 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร –เมืองพุทธคยา 

05.00 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย (FD) เพื่อท าการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ... ให้
การตอ้นรับ 

08.20 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สู่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการ

บินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD122(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพุทธคยา หลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สมัภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม.......... 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซ่ึงปัจจุบันเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐลอ้มรอบสูง

ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกวา้งมีร่องรอย
การขุดดินหาโบราณวตัถุ สถูปแห่งน้ีถูกสร้างเป็น
อนุสรณ์สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราชในสมยั
พุทธกาลนางสุชาดาคือผูท่ี้ถวายข้าวมธุปายาส
พร้อมถาดทองค าให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงท่ี
พระพุทธองค์ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกรกริยาและ
กลบัมาเสวยอาหารตามปกติ 

ต่อจากนั้น น าท่านเยี่ยมชม แม่น ้าเนรัญชรา สถานท่ีส าคัญ
ทางศาสนาท่ีพระศาสดาได้รับการถวายข้าว
มธุปายาสพร้อมถาดทองค าจากนางสุชาดา และ
พระองค์ได้อธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองค์
ท่านสามารถตรัสรู้ได ้ขอให้ถาดทองค าลอยทวน
สายน ้ า 

 น าท่านชมวดัพุทธนานาชาติ อาทิ เช่น วดัทิเบต วดัญ่ีปุ่น วดัภูฎาน และวดัไทยซ่ึงแต่ละ
วดัมีความงดงามท่ีแตกต่างกนั 

หลงัจากนั้น น าท่านเขา้นมสัการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสกัการะองคพ์ระประธาน “พระพุทธ
เมตตา” และสักการะตน้ศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตน้โพธ์ิตน้ดงักล่าวเป็นตน้ท่ี 4 จากตน้ศรีมหา



 

โพธ์ิต้นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยส าหรับต้น
พระศรีมหาโพธ์ิตน้แรกนั้นเป็นสหชาติกบัพระพุทธเจา้ 
(เกิดในวนัเดียวกบัวนัท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประสูติ) มีอายุ
ถึง 352 ปี จนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช จึงถูกท าลาย
โดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความ
อิจฉาท่ีพระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหา
โพธ์ิตน้น้ีจนไม่สนใจพระนาง ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ี
สองนั้นปลูกโดยพระเจา้อโศกมหาราช จากหน่อพระศรี
มหาโพธ์ิตน้เดิมและมีอายยุนืมาประมาณ 871-891 ปี จน
ถูกท าลายในประมาณปีพุทธศกัราช 1143-1163 ดว้ยน ้ ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอ
ลพระนามว่าศศางกา ซ่ึงพระองคอิ์จฉาพระพุทธศาสนาท่ีมีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบ
น ากองทพัเขา้มาท าลายตน้โพธ์ิตน้น้ี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ีสามปลูกโดยพระเจา้ปู
รณวรมา กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยแห่งราชวงศเ์มารยะ และตน้ท่ีสามน้ีมีอายุยืนมากว่า 
1,258 –1,278 ปี จึงลม้ลงในสมยัท่ีอินเดียเป็นอาณานิคมขององักฤษ และตน้พระศรีมหา
โพธ์ิตน้ท่ีส่ี ท่ียงัคงยนืตน้มาจนปัจจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์อเลก็ซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม 
เมื่อปีพุทธศกัราช 2423 

 พร้อมน าท่านสกัการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานท่ีสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรง
เสด็จประทบัเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สปัดาห์หลงัจากตรัสรู้ดว้ยพระองค์เอง อนัประกอบ
ไปดว้ย 

 1) เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 
วนั ในสปัดาห์ท่ี 1 

 2) เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ะพริบ 
พระเนตรตลอด 7 วนั ในสปัดาห์ท่ี 2 

 3) เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 
วนั ในสปัดาห์ท่ี 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของต้น 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันั่งขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วนั ในสปัดาห์ท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทบัใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสปัดาห์ท่ี 
5 

 6) เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลนิท์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ 
ศรีมหาโพธ์ิ ในสปัดาห์ท่ี 6 



 

 7) เสด็จไปประทบัใตต้้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั ใน
สปัดาห์ท่ี 7 

เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรือเทียบเท่า 
พร้อมรับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 

(นักแสวงบุญสามารถเดนิทางไป พระมหาเจดีย์พุทธคยา หลงัม้ืออาหารเยน็  
เน่ืองจากพระมหาเจดย์ีพุทธคยามเีวลาท าการตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 21.00 น.) 

 

วนัที่สอง พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลนัทา – เมืองปัตตานะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองท่ีมีเขาทั้ง 5 อนั

ไดแ้ก่ เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ใน
สมยัพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธ ท่ีมีประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธ
อยา่งมากมาย มีเจา้เมืองปกครองในยคุนั้นคือพระเจา้พิมพิสารท่ีถือไดว้่าเป็นโยมอุปฐาก
ของสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ ท่ีมีส่วนช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัอย่าง
มาก ด้วยการถวายพ้ืนท่ีส าหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก และเมืองราชคฤห์ยงัเป็น
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญัของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางชมจุดส าคัญต่างๆณ ยอด
เขาคิชกูฏ สถานท่ีประทับพรรษาแรกของ
พระพุทธเจ้า ซ่ึงปรากฏหลกัฐานหลายจุดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธประวติั อนัประกอบไป
ดว้ย  

 1. ถ ้าพระโมคคัลลานะ  ท่ีพ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบ้ืองซ้าย ผูเ้ป็น
เอตทัคคะท่ีมีอิทธิฤทธ์ิเป็นเลิศ และเป็นสถานท่ีพระโมคคลัลานะมองเห็นอชคร
เปรตท่ีมีความสูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากบั 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหวัถึง
หาง ซ่ึงพระพุทธองคท์รงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น 

 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัต เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นจากบริเวณด้านหน้าถ  ้ า 
พระโมคคลัลานะ ท่ีปรากฏกอ้นหินเรียงกนั 3 กอ้น มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเขา้
ไปได ้ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เสน้ทางดงักล่าวเป็นเสน้ทางข้ึน-ลงเพียงทางเดียว ซ่ึง
เช่ือกันว่าพระเทวทัตพยายามกล้ิงหินจากขา้งบนโดยหวงัปลงพระชนม์องค์พระ
ศาสดา แต่สุดทา้ยสามารถท าอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงหอ้พระโลหิต 



 

 3. ถ ้าสุกรขาตา (ถ ้าพระสารีบุตร) ท่ีพ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอคัรสาวกเบ้ืองขวา  
ผูเ้ป็นเอตทคัคะท่ีมีปัญญาเป็นเลิศ ท่ีสามารถบรรลุอรหนัตผลภายใน 15 วนั หลงัจาก 
การอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้นหนา้พระคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
เหล่ากษตัริย ์เทวดา และพุทธศาสนิกชนท่ีตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ 

 5. พระคนัธกุฎี ซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจา้ มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็น
สถานท่ีแสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 

ต่อจากนั้น น าท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภจัจ์ ซ่ึงถวายเป็น
สงัฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกท่ีดูแลพระภิกษุสงฆอ์าพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือคร้ังเหตุการณ์พระเทวทตัผลกักอ้นหิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ สถานท่ีก  าเนิดวนั

ส าคัญทางศาสนา “วนัมาฆบูชา” ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ท่ีพระองค์ทรง
บวชให้ทั้งหมด และวดัเวฬุวนัมหาวิหารยงัเป็นวดัแห่งแรกของ
พระพุทธศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้พิมพิสารถวายใหก้บัองค์
พระศาสดา 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนาลนัทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
พร้อมน าท่านชมมหาวทิยาลัยนา
ลันทา สถานท่ีก  าเนิดของอัคร
สาวกองค์ส าคัญ คือ พระสารี
บุตร ผูเ้ป็นเลิศทางด้านปัญญา 
โดยมีหลักฐานบ่งช้ีคือ สถูปท่ี
เป็นอนุสรณ์สถานต่อพระมหาเถระรูปน้ี เมืองนาลนัทา ยงัไดรั้บการสมญานาม เมือง
แห่งความรู้ เพราะมีมหาวิทยาลัยท่ี เก่าแก่ท่ีสุดในโลก (โดยประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยันาลนัทาเร่ิมข้ึนโดย ถูกสร้างข้ึนในสมยักษตัริยร์าชวงศคุ์ปตะพระองคห์น่ึง
พระนามว่าศกัราทิตย ์หรือกุมารคุปตะท่ี 1 ครองราชยป์ระมาณระหว่างปีพุทธศกัราช 
958-998 ไดท้รงสร้างวดัอนัเป็นสถานศึกษาข้ึนแห่งหน่ึงท่ีเมืองนาลนัทาและกษัตริย ์
พระองค์ต่อๆ มาในราชวงศน้ี์ก็ได้สร้างวดัอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดั 
และสร้างก าแพงลอ้มรอบ โดยขนานนามว่า “นาลนัทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพุทธศกัราช 
1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูกกองทัพมุสลิมเติร์กเข้า



 

ครอบครองดินแดนและเผาท าลายวดัและปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา 
และคณาจารย ์ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลยันาลนัทาล่มสลายไปแลว้ช่ือเสียงของ
เมืองนาลนัทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทัว่ไป จนกระทัง่ปีพุทธศกัราชท่ี 2403 เซอร์อ
เลก็ซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม "บิดาแห่งการส ารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยั
นาลนัทา ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขุดส ารวจตามหลกั
วิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลยัก็ไดป้รากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ัง 

จากนั้น น าท่านสกัการะหลวงพ่อด าแห่งนาลนัทา (มีลกัษณะพระเกตุ
ทรงบวัตูม ปางนัง่ขดัสมาธิ พระหตัถช้ี์แม่พระธรณีเป็นพยาน 
แกะสลกัดว้ยหินด า หน้าตกักวา้ง 60 น้ิว สูงนบัจากพระเพลา
ถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เทวาปาล ในปี
พุทธศกัราชท่ี 1353 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่เมืองปัตตานะ 
ค ่า น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักในเมืองปัตตานะ ณ โรงแรม  

Patliputra Continental หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทาน
อาหารค ่า 

 
วนัที่สาม ปัตตานะ – ไวสาล ี– เมืองกุสินารา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไวสาลี ในอดีตคือแควน้วชัชีท่ีปกครองโดยกษตัริยลิ์จฉวี 

เป็นหน่ึงใน 16 แควน้ของชมพูทวีป ซ่ึงในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้
ชาวเมืองไดร้อดพน้จากโรคอหิวาตกโรค ท่ีแมแ้ต่พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชน
ไม่สามารถบ าบดัโรคร้ายน้ีได ้จึงถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึง 

จากนั้น น าท่านชม กุฎาคารศาลา วัดป่ามหาวัน ท่ีมี
ลักษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว  ่ า  ซ่ึงกษัตริย  ์
ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประทับจ าพรรษา ณ 
สถานท่ีแห่งน้ี ในพรรษาท่ี 5 พร้อมน าท่านชม
เสาอโศกรูปสิงห์ท่ีเช่ือว่ามีความสมบูรณ์ท่ีสุด ท่ี
อยู่ในลกัษณะนั่งหันหนา้ไปทางทิศตะวนัออกท่ี
มีความสมบูรณ์ท่ีสุดในปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานท่ี



 

ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชุมท่ีส าคญัวดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธ
องคป์ระธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภตัตาคาร 
ระหว่างทาง น าท่านเดินทางสกัการะ เกสรียาสถูป บริเวณ

ท่ีพระพุทธองคท์รงหนักลบัมาทอดพระเนตร
ดู เ มื อ ง ไ ว ส า ลี เ ป็ น ค ร้ั ง สุ ด ท้ า ย  แ ล ะ
พระราชทานบาตรให้กับพวกลิจฉวีก่อน
เดินทางไปยงักุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานสถูปแห่งน้ีถูกขุดพบเม่ือปีพุทธศกัราช 2541 โดยเช่ือว่ากนัว่าเป็นสถูปท่ี
สร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงมีขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยขนาดความสูง
ประมาณ 41 เมตร ก่อนท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศกัราช 2474 จึงเหลือความสูง
ประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเ้คียงพระสถูปแห่งน้ียงัปรากฏเสาอโศก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เดิมในสมยัพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
แควน้มลัละ  ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละท่ีมีความส าคญัเป็น
สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงของพระ
พุทธองค ์

 น าท่านเดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าสาละ แห่งแควน้มลัละในสมยัพุทธกาล พร้อม
น าท่านชม ปรินิพพานสถูป  เป็นสถูปท่ีอยู่
ด้านหลังวิหารปรินิพพาน ซ่ึงพระเจ้าอโศก
มหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย  ์100,000 
รูปี ใหส้ร้างข้ึนคร่อมกบัพระแท่นปรินิพพาน มี
ลกัษณะเป็นทรงบาตรคว  ่าสูง 65 เมตร มียอด
ฉัตร 3 ชั้น พร้อมปรากฏเสาอโศกในบริเวณ
ใกลเ้คียง 

จากนั้น น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ 
วหิารปรินิพพาน เป็นพระพุทธรูปท่ีเป็นศิลปะ
ในสมยัคุปตะ (พุทธศกัราช 823 - 1093) โดย
ช่างฝีมือชาวมธุรา ท่ีมีขนาดความยาวประมาณ 
7 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยู่บน
พระแท่นจุณศิลา ท่ีท าจากทรายแดงของเมือง
จุนนะ 



 

 วิหารแห่งน้ีถูกขุดคร้ังแรก เม่ือปีพุทธศกัราช 2397 โดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คนั
น่ิงแฮม และถูกขุดเร่ือยมาจนกระทัง่ปีพุทธศกัราช 2450 ไดค้น้พบโบราณวตัถุมากมาย 
รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีประดิษฐาน ณ สถานท่ีแห่งน้ี 

หลงัจากนั้น น าท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานท่ีท าพิธี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซ่ึงมีช่ือเรียก
ในทอ้งถ่ินว่ารามภาร์-กา-ฏีลา อยู่ห่างจากท่ี
พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานประมาณ 1 
กิโลเมตร   

ค ่า น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองกุสินารา ณ 
โรงแรม Om Residency หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

 

วนัที่ส่ี กุสินารา – ลุมพนิ ี

*** โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางส าหรับข้ามผ่านแดนประเทศอนิเดยี – เนปาล *** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสังเวชนีย

สถานแห่งเดียวท่ีไม่อยู่ในประเทศอินเดีย อนัเน่ืองมาจาก ก่อนท่ีสมเด็จสมัมาสัมพุทธ
เจา้จะเสด็จมาประสูติ พระองค์ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตวเ์จา้ ยงัมิไดรั้บอาราธนาของ
ทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปัญจมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอนัยิง่ใหญ่ 5 อยา่ง 
ก่อนท่ีจะตดัสินพระทยัประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจาก
ดุสิตเทวโลกไปบงัเกิดในพระชาติสุดทา้ยท่ีจะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจา้มี 5 อย่างท่ีพระ
บรมโพธิสตัวเ์จา้ทรงเลือก ดงัน้ี 
1. กาล ทรงเลือกอายกุาลของมนุษย ์
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป 
3. ประเทศ ทรงเลือกมธัยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษตัริยศ์ากยวงศ ์
5. มารดา ทรงเลือกมารดาท่ีมีศีลห้าบริสุทธ์ิ 

ได้บ าเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป และ
ก าหนดอายขุองมารดา ทรงก าหนดไดพ้ระนางมหามายา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 
หลงัอาหาร น าท่านเยี่ยมชม สวนลุมพนิีวนั ตั้งอยูท่ี่เมืองไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล น าท่านชม 

วิหารมายาเทวี สถานท่ีประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงภายในวิหารจะ



 

ปรากฏรูปป้ันของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจา้) ขณะพระองค์ก  าลงั
ใหก้  าเนิดเจา้ชายสิทธตัถะ และ รูปรอยเทา้ของเจา้ชายสิทธตัถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ 
สระโบกขรณี และเสาอโศกซ่ึงถูกฝังดินไวแ้ละพบจารึกเป็นอกัษรพราหมณ์ระบุว่าท่ี
แห่งน้ีคือสถานท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประสูติ 

เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม Zambala
หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเยน็ 

 
วนัที่ห้า ลุมพนิี เมืองไภรวา – เมืองสาวตัถ ี

*** โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางส าหรับข้ามผ่านแดนประเทศเนปาล – อนิเดีย *** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองสาวตัถี ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เมืองสาวตัถีเป็นเมืองหลวงแห่ง

แควน้โกศล และมีความส าคญักบัศาสนาพุทธอยู่มากมายเช่นกนั เน่ืองจากเป็นสถานท่ี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จ  าพรรษาอยู่ถึง 24 พรรษา และเป็นเมืองท่ีพระองค์ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริษทัให้บรรลุอมตธรรมเป็น
จ านวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จ  าพรรษานับพนันับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิกาก็
เป็นเลิศกว่าใครในแผน่ดิน ส่วนพระราชาก็ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยา่งดียิง่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัสิทธารถราชมณเทียร 
 น า ท่ านสัก ก า ร ะ  สถ านที่ แ สด ง ยมก

ปาฏิหาริย์สถูป เป็นสถานท่ีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แสดงปาฏิหาริยท่ี์ยิ่งใหญ่
ท่ีสุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ท่ีแมแ้ต่
อัค รสาวก ไม่ส าม า รถแสดงได้  โ ด ย
ปาฏิหา ริย์ท่ี เ กิ ด เ ป็นลักษณะ คู่  คือมี  2 
เห ตุก าร ณ์  อันประกอบไปด้วย   ก า ร
ปราบทิฏฐิพวกเดียรถียภ์ายใตต้น้มะม่วงคณัฑามพฤกษ ์และการเสด็จข้ึนไปสวรรคช์ั้นท่ี 
2 หรือดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค ์



 

จากนั้น น าท่านเท่ียวชม วัดเชตวันมหาวิหารหรือ 
สาเหต (SAHET)พระอารามหลวงขององค์
พระศาสดา จ  าพรรษาถึง 19 พรรษา โดย
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู ้บริจาคทรัพย์
สมบติัในการสร้างมหาวิหารแห่งน้ี ซ่ึงมีเน้ือ
ท่ีทั้งส้ิน 80 ไร่ พร้อมเยี่ยมชม สถานที่พระ
เทวทัตถูกแผ่นดินสูบ ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นหน้า
วดัเชตวนัมหาวิหาร และอานันทโพธิ์  ตน้โพธ์ิท่ีปลูกโดยพระอานนท์ในสมยัพุทธกาล 
ตน้โพธ์ิตน้น้ีปรากฏหลกัฐานจารึกของหลวงจีนฟาเหียนและพระถงัซมัจัง๋ โดยตน้โพธ์ิ
ดงักล่าวยงัคงยืนตน้มาจนปัจจุบนั จากนั้น... น าท่านเยี่ยมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของ
พระพุทธเจา้ ท่ีไดรั้บการขุดคน้และปรับแต่งภูมิทศัน์เป็นอยา่งดี 

 วดัเชตวนัมหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีเกิดเร่ืองราวและพระสูตรส าคญัๆ ในพระพุทธ
ศาสนามากมายเช่น เร่ืองของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรีพระนางกิสาโคตมีเถรีการ
ถวายอสทิสทานเร่ืองพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุไขพ้ราหมณ์จูเฬกสาฏกทรงพยากรณ์
สุบินนิมิต 16 ประการนางกาลียกัษิณีนางจิญมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตถูก
แผ่นดินสูบ เป็นตน้ ในส่วนพระสูตรนั้นมีจ  านวนมาก ท่ีส าคญั ๆ เช่น มหามงคลสูตร, 
ธชคัคสูตร, ทสธมัมสูตร, สาราณียธรรมสูตร, อหิราชสูตร, เมตตานสังสสูตร, คิริมาน
นทสูตร , ธัมมนิยามสูตร , อปัณณกสูตร , อนุตตริยสูตร , พลสูตร , มัคควิภังคสูตร , 
โลกธมัมสูตร, ทสนารถกรณธมัมสูตร, อคัคปัปทานสูตร, ปธานสูตร, อินทริยสูตร, อน
ริยสูตร และสปัปุริสธมัมสูตร  

ต่อจากนั้น น าท่านชม บ้านของอนาถบิณฑกิเศรษฐี เดิมที
ช่ือนายสุทตัตะ แต่ชาวบา้นนิยมเรียกว่า อนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เน่ืองจากความท่ีเป็นคนใจบุญ
สุนทาน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีตกยาก  

 ซ่ึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นไดพ้บกบัพระพุทธ
องค์ เม่ือคร้ังเดินทางไปท ามาคา้ขายท่ีเมืองรา
ชคฤห์ และได้เล้ียงภัตตาหารแก่พระพุทธ
ศาสดา พร้อมไดส้ดบัรับฟังพระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสจั 4 จนบรรลุโสดา
ปัตติผล จนกระทัง่ไดอ้าราธนาพระพุทธองคไ์ปประทบัท่ีเมืองสาวตัถี โดยไดท้ าการซ้ือ
พ้ืนท่ีสวนของเจา้เชตมาสร้างวดัเชตวนัมหาวิหาร อนัเป็นท่ีมาของช่ือวดั และท าใหม้หา
เศรษฐีแห่งเมืองสาวตัถี อุบาสกผูค้อยอุปัฏฐากพระพุทธศาสนา ท่านไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นอุบาสกผูเ้ลิศในการเป็นผูถ้วายทาน 



 

 ปัจจุบนัสถานท่ีดงักล่าวหลงเหลือเพียง อาคารก่ออิฐสูงเท่าตึก 2 ชั้นมีบนัไดข้ึนไปถึง
ยอดตรงกลางท่ีเป็นห้องโถงใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นสถานท่ีเก็บทรัพยส์มบติัของมหา
เศรษฐีในการสร้างวดัเชตวนัมหาวิหาร 

หลงัจากนั้น น าท่านชม บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้าน
ของปุโรหิต บิดาของพระสาวกท่ีมีช่ือเสียงใน
เมืองสาวตัถี การโปรดองคุลีมาลคร้ังน้ีถือว่า 
เป็นการท่ีพระพุทธเจา้ผจญมารไดรั้บชยัชนะ 
คร้ังท่ี 4 จาก 8 คร้ัง อันปรากฏตามพระชัย
มงคลคาถาอนัมีใจความดงัน้ี 

 “อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถงัคุลิมาละวันตัง 
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มนิุนโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ” 
 อนัมีความหมายว่า พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหารย ์จึงไดเ้อาชนะโจร

ช่ือ องคุลีมาล ผูแ้สนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองคไ์ปส้ินระยะทาง 3 โยชน์จึงขอ
ชยัมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ดว้ยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคลนั้นเถิดฯ 

 ปัจจุบนั บา้นบิดาขององคุลีมาลนั้น มีลกัษณะเป็นเนินสูง เป็นอาคารอิฐก่อ มีโพรงเป็น
ช่องทางทะลุไปขา้งบนได ้ดา้นบนมีหอ้งกวา้งปิดทึบส่ีดา้น ดา้นซา้ยมือของดา้นบนถูก
เปิดโล่งถึงยอดอาคาร แต่ตามหลกัฐานท่ีสันนิษฐานนั้นว่าน่าจะเป็นสถูปมากกว่าท่ีพกั
อาศยั และสามารถเช่ือมเร่ืองราวของสถานท่ีท่ีสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่พระสาวก
องคห์น่ึงท่ีเคยเข่นฆ่าผูค้นถึง 999 ชีวิตตดัน้ิวมือมาร้อยเป็นมาลยัคลอ้งคอ จนกระทัง่มา
พบพระพุทธองคท์รงเทศน์โปรดจนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์

ค ่า น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองสาวตัถี ณ โรงแรม Lotus Sutra หรือเทียบเท่า พร้อม
รับประทานอาหารค ่า 

 

วนัที่หก สาวตัถี – พาราณสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองพาราณสีสถานท่ีตั้งของ สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวนั

ในสมยัพระพุทธกาล สถานท่ีตั้งสงัเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององคส์มเด็จพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนสมยัพุทธกาล เป็น
อดีตเมืองหลวงของแควน้กาสี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสถิตยข์ององคพ์ระศิวะท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น ้ าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี
ความเช่ือในการอาบน ้ าลา้งบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบนั ส าหรับ



 

ศาสนาพุทธเมืองพาราณสียงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาท่ีหลากหลายประเทศมีการส่ง
พระสงฆม์าศึกษาพระธรรมวินัยในยคุปัจจุบนัในสมยัพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจา้ตรัสรู้
แลว้ พระองค์เคยทรงสนทนากบัพวกพราหมณ์ผูไ้ปอาบน ้ าในแม่น ้ าคงคาเพ่ือลา้งบาป
เป็นใจความว่า ถา้ตอ้งการลา้งบาปไม่จ าเป็นตอ้งไปอาบน ้ าในแม่น ้ าคงคา ขอให้ช าระ
กาย วาจา ใจใหบ้ริสุทธ์ิ คือ เวน้ทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา 
ใจ นั่นแหละคือการอาบน ้ าลา้งบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถา้ประพฤติอยู่ในสุจริต
แลว้ แมน้ ้ าด่ืม น ้ าอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิไปดว้ย อน่ึง ถา้น ้ าในแม่น ้ าคง
คาสามารถลา้งบาปไดจ้ริงและอ านวยผลให้ผูล้งไปอาบไปสวรรค์ไดจ้ริงแลว้ พวก กุง้ 
หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรคไ์ดม้ากกว่ามนุษยเ์พราะอาศยัอยูใ่นแม่น ้ านั้นตลอดเวลา
เมืองพาราณสียงัเป็นดินแดนท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็น
อย่างไรดงัค ากล่าวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมา
อินเดียแลว้ไม่เห็นพาราณสีก็เท่ากบัว่าไม่ไดเ้ห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียท่ีแทจ้ริง
เป็นอยา่งไรตอ้งมาดูท่ีเมืองพาราณสี”  

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ มูลนิธิไทย-พุทธชยนัตี 
 น าท่านเดินทางสู่สารนาถ  ซ่ึงอยู่ในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีคือ  

“ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั” อนัเป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธมัม
จกักปัปวตัตนสูตร” แก่ปัญจวคียท์ั้ง 5 และเป็นสถานท่ีเกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค ์คือ 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นอนุสรณ์สถานท่ีพระพุทธเจา้ทรงพบกบัปัญจว
คียท์ั้ง 5 เม่ือเสด็จมาโปรดหลงัจากพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ไดเ้พียง 2 เดือน และสามารถ
ท าให้อญัญาโกณฑญัญะบรรลุอรหนัตผล ซ่ึงสถูปแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช ต่อมาไดท้ าการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัคุปตะ และมีการปรับเปล่ียนผงัของ
สถูปจากเดิมมาเป็นแบบรูปทรง 8 เหล่ียม โดยจกัรพรรด์ิอคับาร์แห่งราชวงศโ์มกุล พระ
อยักา (ปู่) ของจกัรพรรด์ิชาห์จาฮนั ผูส้ร้างต านานประติมากรรมแห่งความรักอนัเป็นนิจ
นิรันดร ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จกัรพรรด์ิหุมา
ยนัไดเ้สด็จล้ีภยัมายงัสถานท่ีแห่งน้ี 



 

จากนั้น น าท่านชม พระมูลคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยพระเจา้อโศกมหาราช 
พร้อมปรากฏเสาอโศกในพ้ืนท่ีดงักล่าว พร้อมน าท่านนมสัการ ธัมเมกขสถูป เป็นสถูป
ท่ีสร้างเพ่ืออุทิศแด่พระอญัญาโกณฑัญญะ ผูซ่ึ้งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูปแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบ
บาตรคว  ่ า  มีคว ามสูงจากฐาน 42 เมตร 
ภายหลงัจากสถูปองค์เก่าถูกท าลายไดม้ีการ
สร้างสถูปแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ เม่ือปีพุทธศกัราช 
2337 และน าท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป 
เป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทับจ า
พรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลงัจากทรงตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว้ ธมัมราชิกสถูปสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์ในสถานท่ีท่ีเช่ือว่า
เป็นท่ีประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแก่ปัญจวัคคียท์ั้ ง 5 
หลงัจากวนัท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง “ธมัมจกักปัปวตันสูตร” คือพระสูตรว่าดว้ยการ
หมุนกงลอ้แห่งพระธรรมอนัเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวนัแรม 5 ค  ่า 
เดือน 8 พระพุทธองค์ไดท้รงแสดงอนัตตลกัขณสูตรโปรดแก่ปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ท าให้
ทั้งหมดไดเ้ขา้ใจชดัเจนถึงความเป็นอนตัตา ความไม่มีตวัตนถาวรเท่ียงแทข้องขนัธ ์ของ
สังขารธรรม ท าให้ปัญจวคัคียท์ั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้
และไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมกนัเป็นคร้ังแรกของโลกในท่ีสุด จากนั้น  

หลงัจากนั้น น าท่านชม โบราณวัตถุท่ีส าคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
สารนาถ(พิพธิภณัฑปิ์ดใหบ้ริการทุกวนัศุกร์
และวนันกัขตัฤกษ)์ 

 
ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเมืองพาราณสี ณ 

โรงแรม Meadows หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 

วนัที่เจด็ พาราณสี – พุทธคยา 

เชา้ตรู่ น าท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชม
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิในแม่น ้ าคงคา สายน ้ าอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีหล่อเล้ียงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล 

จากนั้น น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพื่อรับประทานอาหาร
เชา้ 



 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยป่าฝ้าย 
เยน็ อิสสระตามอธัยาศยั 
ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรือเทียบเท่า 

พร้อมรับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 
 

วนัที่แปด พุทธคยา –กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
หลงัจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองสนามบินเมืองพุทธคยาโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท... 

ใหบ้ริการท าการเช็คอินและบตัรโดยสาร  
10.40 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

(FD) เที่ยวบินที่ FD123 (มบีริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
14.50 น.     คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพดว้ยความอ่ิม

      บุญและประทบัใจไปนานแสนนาน......... 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง -   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

  -   รูปถ่ายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

  -   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

                 -   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว เส้นทาง กรุงเทพ – พทุธคยา - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเส้นทาง 
5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกม้ือ 
6. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้ านาญเส้นทางน าเท่ียวตามรายการ 



 

7. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
8. น ้ าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
10. หนงัสือสวดมนต ์1 เล่ม และผา้ปูนัง่ส าหรับสวดมนต์ 
11. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
อตัราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอินเดยี และประเทศเนปาล ท่านละ 2,800 บาท 
3. ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ เดก็รถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 
7. กรณีท่ีลูกคา้เดินทางท่านเดียว ตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม 4,500 บาท 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง 

 จองมดัจ าท่านละ 15,000  บาท  และค่าวีซ่าอินเดีย  เนปาล  2,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ตภายใน  3  วนั 

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 15,000บาท  

 
เง่ือนไขต่าง ๆ 

 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได้ 


