
 

นมสัการสงัเวชนยีสถาน 4 ตาํบล 
ประสตู ิตรสัรู ้แสดงธรรมจกัร และ ปรนิพิพาน 

ณ. ประเทศอนิเดยี-เนปาล 8 วนั 6 คนื 
ลคัเนา-สาวตัถ-ีลมุพนิ-ีกสุนิารา-ไวสาล-ีราชคฤห-์คยา-พาราณส-ีสารนาถ 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 
 
 

วนัแรก: กรงุเทพ–ลคัเนา-สาวตัถ ี
01.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์หมายเลข C ประต ู2  
 โดยมพีนักงานของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
04.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสมายล ์เที;ยวบนิที; WE333 
06.30 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงลคัเนา ประเทศอนิเดยี (เวลาที-อนิเดยี ชา้กว่าเมอืงไทย 1 ชั-วโมง 30 

นาท)ี รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมจากนั5นออกเดนิทางประมาณ 6 ชั-วโมงสูเ่มอืงสาวตัถ ี
บา่ย ถงึ เมอืงสาวัตถ ีเมอืงหลวงของแควน้โกศล รับประทานอาหารกลางวันที-หอ้งอาหาร 
 ชมวดัเชตะวนัวหิาร เป็นวัดที-สรา้งโดยท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีมหาเศรษฐแีห่งเมอืงสาวัตถ ีตั 5งอยูเ่ช

ตะวัน นอกเมอืงสาวัตถ ีซึ-งอนาถบณิฑกิเศรษฐซีื5อมาดว้ยเงนิมากถงึ 18 โกฏ ิ(ตามการนับค่าเงนิในสมัย
นั5น) วัดแหง่นี5นับวา่เป็นวัดและที-มั-นสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที-
พระพุทธเจา้ประทบัจําพรรษามากที;สุดถงึ 19 พรรษาวัดเชตะวันมหาวหิารเป็นสถานที-เกดิเรื-องราว
ต่าง ๆ ในคัมภรีท์างพระพุทธศาสนามากมาย ชมธรรมศาลาที-ใหญ่ที-สดุกุฏพิระอรหนัตเ์ช่น พระโมค
คลัลา พระสารบีตุร พระสวิลพีระอานนท ์พระราหลุ พระองคลุมีาลพระกสัสปะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั5นชม บา้นทา่นองคลุมีาล และอนาถบณิฑกิะเศรษฐอียูใ่นบรเิวณพระราชวังของพระเจา้ปเสนทิ
โกศล ตั 5งอยูเ่ลยพระวหิารเชตวันไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปัจจบุนัยงัมเีขตเมอืงสาวัตถใีหเ้ห็นเป็นกําแพง
ลอ้มรอบเมอืงและภายในเมอืงก็จะมอีาคารสิ-งปลูกสรา้งในอดตีที-ถูกฝังไวใ้ตด้นิเป็นจํานวนมากปัจจุบัน
ทางรัฐบาลอนิเดียไดข้ึ5นทะเบียนไวเ้ป็นสมบัตขิองทางการ และกําลังทําการขุดคน้เพื-อหาหลักฐาน
ทางดา้นประวัตศิาสตร ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ-า รับประทานอาหารคํ-า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและพกัคา้งคนืที;เมอืงสาวตัถ ี



วนัที;สอง: สาวตัถ-ีลมุพนิ ี(เนปาล)(โปรดเตรยีมหนังสอืเดนิทางที-ดา่นชายแดนอนิเดยี
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหา

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
สําคญัแหง่ที; 1 ใน 4สงัเวชนยีสถานของชาวพุทธ 
อําเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล 
ประเทศอนิเดยี  

เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บา่ย นําท่านชมวหิารมายาเทวี

หนิแกะสลกัขนาดใหญ่
ประสตูพิระราชกมุารสทิธัตถะ พระกมุารซึ-งเพิ-งประสตูอิอกมา กําลังประทับยื-น มดีอกบัวบานรองรับพระ
บาทและรอบๆพระเศยีรมรัีศมปีรากฏอยู่  ชมสระนํ5าที-สรงพระวรกาย ชมเสาหนิพระเจา้โศก ณ สถานที-
ประสตู ิตั 5งอยูก่ ึ-งกลางระหวา่ง
แตเ่สาลว้นๆ และบนตัวเสายงัคงมกีารจารกึเป็นอกัษรพราหม ี

คํ-า  รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม
พกัคา้งคนืZAMBALA  HOTEL  

 
วนัที;สาม: ลมุพนิ ี(เนปาล)-กสุนิารา 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
  เมอืงหลวงของแควน้มลัละ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวันที-ภตัตาคาร

จากนั5นนําท่านชมปรนิพิพานสถูปหรอืสาลโนทยาน
สถานที-พระพุทธองคท์รงดับขันธปรนิิพพาน ต่อมาพระเจา้อโศก
มหาราชไดส้รา้งสถูปไวเ้ป็นรูปทรงกลม มขีนาดใหญ่มาก มยีอด
แหลมคลา้ยฉัตร 3 ชั 5น ซึ-งปรนิพิพานนี5อยูด่า้นหลังปรนิพิพานวหิาร
ชมปรินพิพานวิหาร
มหาราชภายในวิหารประดิษฐานพร
ปรินิพพาน ชม วดัไทยกุสนิารา 
ราชย ์เริ-มก่อสรา้งมาตั 5งแต่ปี พ
เอเคอร)์ ตั 5งอยูบ่รเิวณกสุนิารา อยูห่่างจากสาลวโนทยาน
ดบัขนัธปรนิพิพานของพระสมัมาสมัพูทธเจา้
เมตรปัจจบุนัมพีระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆต์ั 5งอยูก่ ึ-งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที-ดับขันธปริ
นพิพานของพระสัมมาสัมพูทธเจา้ ประมาณ 
เพลงิพทุธสรรีะ ประมาณ 

คํ-า   รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม
พกัคา้งคนืZAMBALA  HOTEL  

 
วนัที;ส ี;: กสุนิารา–ไวสาล-ีราชคฤห ์
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

เดนิทางประมาณ 4 ชั-วโมง 
 เดนิทางถงึเมอืงไวสาล ี

พทุธองค ์ที-เสด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูปสงิห์
หมอบขนาดใหญ่เพยีงตัวเดยีว  
ที-มักมีส ิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน
สมบูรณ์ที-สดุมอีายุเกอืบ 
และปาวาลเจดยีเ์มอืงเวสาล ีสถานที- ๆ พระพุทธองค์
ทรงทําการปลงพระชนมายุสังขารการปลงพระชนมายุ
สังขาร ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีขึ5นในวัน
มาฆบชูา ณ กูฏคารศาลา ป่ามหาวัน เมื-อมพีระชมมายุ
ได ้80 พรรษา ซึ-ง ณ เวลานั5น ทรงไดต้รัสรูแ้ลว้เผยแพร่

โปรดเตรยีมหนังสอืเดนิทางที-ดา่นชายแดนอนิเดยี-เนปาล
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แลว้ออกเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิี
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั-วโมง(ผา่นดา่นชายแดนโสโนร)ีสถานที-นี5

สงัเวชนยีสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที;ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ
อําเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบล

รับประทานอาหารกลางวัน 
วหิารมายาเทว ีสรา้งขึ5นเพื-อเป็นอนุสรณ์แกพ่ระนางสริมิหามายา พระพุทธมารดา 

หนิแกะสลกัขนาดใหญ ่เป็นรูปพระนางสริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บื5องขวาจับกิ-งสาละไว ้ทรง
ประสตูพิระราชกมุารสทิธัตถะ พระกมุารซึ-งเพิ-งประสตูอิอกมา กําลังประทับยื-น มดีอกบัวบานรองรับพระ
บาทและรอบๆพระเศยีรมรัีศมปีรากฏอยู่  ชมสระนํ5าที-สรงพระวรกาย ชมเสาหนิพระเจา้โศก ณ สถานที-

ต ิตั 5งอยูก่ ึ-งกลางระหวา่งกรงุกบลิพสัดุก์บักรงุเทวทหะปัจจุบันเสาหนิพระเจา้อโศกนี5ไมม่หีัวเสามี
แตเ่สาลว้นๆ และบนตัวเสายงัคงมกีารจารกึเป็นอกัษรพราหม ี5 บรรทัด 
รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม 

ZAMBALA  HOTEL  เมอืงลมุพนิ ี

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที-พักจากนั5นนําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงหลวงของแควน้มลัละ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5ชั-วโมง 
รับประทานอาหารกลางวันที-ภตัตาคาร 

ปรนิพิพานสถูปหรอืสาลโนทยานนมัสการ
สถานที-พระพุทธองคท์รงดับขันธปรนิิพพาน ต่อมาพระเจา้อโศก
มหาราชไดส้รา้งสถูปไวเ้ป็นรูปทรงกลม มขีนาดใหญ่มาก มยีอด

ชั 5น ซึ-งปรนิพิพานนี5อยูด่า้นหลังปรนิพิพานวหิาร
ชมปรินพิพานวิหาร เป็นวิหารที-สรา้งในสมัยพระเจา้อโศก
มหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปาง

วดัไทยกุสนิารา หรอืวดัไทยกุสนิาราเฉลมิ
เริ-มก่อสรา้งมาตั 5งแต่ปี พ.ศ. 2537 มเีนื5อที-ราว 14 ไร่ (6 

ตั 5งอยูบ่รเิวณกสุนิารา อยูห่่างจากสาลวโนทยานสถานที;
ดบัขนัธปรนิพิพานของพระสมัมาสมัพูทธเจา้ ประมาณ 500 

บนัมพีระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆต์ั 5งอยูก่ ึ-งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที-ดับขันธปริ
นพิพานของพระสัมมาสัมพูทธเจา้ ประมาณ 500 เมตร และห่างจากมกฏุพันธนเจดยี ์สถานที-ถวายพระ
เพลงิพทุธสรรีะ ประมาณ 500 เมตร มเีนื5อที-ประมาณ 14 ไร ่
รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม 

ZAMBALA  HOTEL  เมอืงลมุพนิ ี

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที-พักแลว้นําท่านเดนิทางสู่
ชั-วโมง  

เดนิทางถงึเมอืงไวสาล ีนําท่านชมบรเิวณคนัธเจดยี ์เป็นบรเิวณที-กษัตรยิล์จิฉวไีดจั้ดพธิตีอ้นรับพระ
พทุธองค ์ที-เสด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูปสงิห์
หมอบขนาดใหญ่เพยีงตัวเดยีว  (เสานี5ต่างจากเสาอื-นๆ 

ตัวหันหลังชนกัน) ที-นี-ถือว่ามีความ
สมบูรณ์ที-สดุมอีายุเกอืบ 2,300 ปีมาแลว้ ชมสังฆาราม 

เมอืงเวสาล ีสถานที- ๆ พระพุทธองค์
ทรงทําการปลงพระชนมายุสังขารการปลงพระชนมายุ
สังขาร ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีขึ5นในวัน
มาฆบชูา ณ กูฏคารศาลา ป่ามหาวัน เมื-อมพีระชมมายุ

เวลานั5น ทรงไดต้รัสรูแ้ลว้เผยแพร่

 

เนปาล) 
เมอืงลมุพนิLีumbiniVana 

สถานที-นี5เป็นพุทธสงัเวชนยีสถานที;
เป็นสถานที;ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะตั 5งอยูท่ี-

ตําบลเพียงแห่งเดียวที-อยู่นอก

สรา้งขึ5นเพื-อเป็นอนุสรณ์แกพ่ระนางสริมิหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพ
เป็นรูปพระนางสริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บื5องขวาจับกิ-งสาละไว ้ทรง

ประสตูพิระราชกมุารสทิธัตถะ พระกมุารซึ-งเพิ-งประสตูอิอกมา กําลังประทับยื-น มดีอกบัวบานรองรับพระ
บาทและรอบๆพระเศยีรมรัีศมปีรากฏอยู่  ชมสระนํ5าที-สรงพระวรกาย ชมเสาหนิพระเจา้โศก ณ สถานที-

ปัจจุบันเสาหนิพระเจา้อโศกนี5ไมม่หีัวเสามี

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา 

บนัมพีระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆต์ั 5งอยูก่ ึ-งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที-ดับขันธปริ
เมตร และห่างจากมกฏุพันธนเจดยี ์สถานที-ถวายพระ

แลว้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไวสาลใีชเ้วลา

เป็นบรเิวณที-กษัตรยิล์จิฉวไีดจั้ดพธิตีอ้นรับพระ
พทุธองค ์ที-เสด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูปสงิห์



พระธรรมคําสั-งสอนมานานถงึ 
ขนัธปรนิพิพาน" การปลงอายสุงัขารมขีึ5น ณ รม่พฤกษาแหง่หนึ-งในปาวาลเจดยี ์แขวงเมอืงไพศาลี

เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวันที-ภตัตาคาร
หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงหลวงของแควน้มคธสมัยพุทธกาล
เป็นสถานที-ที-เกี-ยวขอ้งกบัพระพทุธเจา้และพระสาวกปรากฏอยูม่ากมาย

คํ-า   รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม
 
วนัที;หา้: ราชคฤห–์นาลนัทา- คยา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

นําท่านขึ5นเขาคชิกูฏ เพื-อนมัสการและทําสมาธ ิณ 
พระสารบีตุรบรรลพุระอรหันตแ์ละที-

เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บา่ย  ชม มหาวทิยาลยันาลนัทา

มากกวา่ 1 พันปีสมควรแกเ่วลาแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่
คํ-า  รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรม
 
วนัที;หก: คยา-พาราณส ี
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
  นําท่านชมวดัพุทธนานาชาต ิ

วัดนอ้ยเขา้ไวใ้นอาณาบรเิวณเดยีวกนั
งดงามที-แตกตา่งกนั 

  จากนั5นนําท่านสวดมนต์
โพธิQที-พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา
พุทธคยาสถานที;ประทบัตรสัรู ้
อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณสําเร็จเป็น พระอรหันตส์ัมมาสัม
พุทธเจา้ใตต้น้พระศรีมหาโพธิV ในคืนพระจันทร์เต็มดวง
แห่งเดอืนวสิาขะนมสัการ
สําคัญ 7 แห่งที-พระพุทธเจา้เสด็จประทับเสวยวมิุตตสิุข 
หลังจากไดต้รัสรู ธ้รรมวิเศษแลว้เป็นเว
สัปดาหเ์ป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
เมตตา เพื-อขอพรภายในวหิารเจดยีพ์ุทธคยา ใหท้่านได ้
นั-งปฏบิตัธิรรมตามอธัยาศัย

เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาราณสี

หนึ-งตั 5งแต ่สมยักอ่นพทุธกาล 
คํ-า  รับประทานอาหารคํ-า ณ หอ้งอาหารของ

พกัคา้งคนืSGT PLAZA HOTEL  
 
วนัที;เจ็ด: พาราณส–ีสารนาถ - ลคัเนา
04.00 น. นําท่านลอ่งแมนํ่ Rาคงคา

ชมพระอาทติยข์ ึRนพรอ้มอธษิฐานขอขมาตอ่พระแมค่งคา
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหา
   
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมคําสั-งสอนมานานถงึ 45 ปีแลว้ ก็ไดท้รงตั 5งพระทัยวา่ "นับแตน่ี5ตอ่ไปอกีสามเดอืน ตถาคตจักดับ
การปลงอายสุงัขารมขีึ5น ณ รม่พฤกษาแหง่หนึ-งในปาวาลเจดยี ์แขวงเมอืงไพศาลี

รับประทานอาหารกลางวันที-ภตัตาคาร 
หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห(์Rajgir) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
เมอืงหลวงของแควน้มคธสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงที-มปีระวัตคิวามเกี-ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนามากที-สุด 

สถานที-ที-เกี-ยวขอ้งกบัพระพทุธเจา้และพระสาวกปรากฏอยูม่ากมาย 
รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรมและ พกัคา้งคนื เมอืงราชคฤห ์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที-พัก  
เพื-อนมัสการและทําสมาธ ิณ กฏุพิระพุทธองค,์ กฏุพิระอานนท์

พระสารบีตุรบรรลพุระอรหันตแ์ละที-พระเทวฑตักลิ5งกอ้นหนิใสพ่ระองค ์
รับประทานอาหารกลางวัน 

มหาวทิยาลยันาลนัทามหาวทิยาลัยสงฆแ์หง่แรกของพทุธศาสนา สักการะหลวงพ่อองคดํ์าที-มอีายุ
มควรแกเ่วลาแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคยาใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

รับประทานอาหารคํ-าที-โรงแรมและ พกัคา้งคนืเมอืงคยา 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที-พัก  
วดัพุทธนานาชาต ิอยูใ่นเขตปรมิณฑลพุทธคยา เป็นเหมอืนมหาสังฆา

วัดนอ้ยเขา้ไวใ้นอาณาบรเิวณเดยีวกนั ชมวดัทเิบต วดัญี;ปุ่ น วดัภูฎาน และวดัไทย

นําท่านสวดมนต์นั-งสมาธิณใตต้น้พระศรมีหา
พระมหาเจดยีพ์ุทธคยานําทา่นสู ่มหาสถปูเจดยี ์

สถานที;ประทบัตรสัรูอ้รยิสัจธรรมบรรลุรูแ้จง้
อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณสําเร็จเป็น พระอรหันตส์ัมมาสัม
พุทธเจา้ใตต้น้พระศรีมหาโพธิV ในคืนพระจันทร์เต็มดวง

นมสัการสตัตมหาสถานงคือ สถานที-
แห่งที-พระพุทธเจา้เสด็จประทับเสวยวมิุตตสิุข 

หลังจากไดต้รัสรู ธ้รรมวิเศษแลว้เป็นเวลาแห่งละ 1 
สัปดาห์ กราบนมสัการพระพุทธ

เพื-อขอพรภายในวหิารเจดยีพ์ุทธคยา ใหท้่านได ้
ธรรมตามอธัยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวันที- รา้นอาหาร 
เมอืงพาราณส ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ีเป็นเมอืงที-เจรญิรุง่เรอืงมากที-สดุแหง่

หนึ-งตั 5งแต ่สมยักอ่นพทุธกาล จะใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั-วโมง 
ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

SGT PLAZA HOTEL  เมอืงพาราณส ี

ลคัเนา 
ลอ่งแมนํ่ Rาคงคา ชมพธิกีารอาบนํRาลา้งบาปของชาวฮนิด ูชมทา่เผาศพควนัไฟไมเ่คยดบั 

ชมพระอาทติยข์ ึRนพรอ้มอธษิฐานขอขมาตอ่พระแมค่งคา 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นับแตน่ี5ตอ่ไปอกีสามเดอืน ตถาคตจักดับ

การปลงอายสุงัขารมขีึ5น ณ รม่พฤกษาแหง่หนึ-งในปาวาลเจดยี ์แขวงเมอืงไพศาล ี

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั-วโมง เป็น
เป็นเมอืงที-มปีระวัตคิวามเกี-ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนามากที-สุด 

กฏุพิระอานนท ์ , ถํ5าสกุรชาตาที-

มหาวทิยาลัยสงฆแ์หง่แรกของพทุธศาสนา สักการะหลวงพ่อองคดํ์าที-มอีายุ
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั-วโมง 

อยูใ่นเขตปรมิณฑลพุทธคยา เป็นเหมอืนมหาสังฆารามที-รวบรวมวัดเล็ก
วดัทเิบต วดัญี;ปุ่ น วดัภูฎาน และวดัไทยซึ-งแต่ละวัดมคีวาม

เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ีเป็นเมอืงที-เจรญิรุง่เรอืงมากที-สดุแหง่

พธิกีารอาบนํRาลา้งบาปของชาวฮนิด ูชมทา่เผาศพควนัไฟไมเ่คยดบั 



  นําทา่นสูส่ารนาถ เป็นพุทธสงัเวชนยีสถานแหง่ที; 
ส ีเมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของศาสนาฮนิด ูไปทางเหนอืราว
9 กโิลเมตร อยู่ในรัฐอตุดร
หรอื แควน้มคธ ชมพูทวปี
เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที-สุดและสําคัญที-สุดเนื-องจากว่า
บรเิวณที-ตั 5งของธรรมเมกขสถปู
แสดงปฐมเทศนาประกาศพระสจัจธรรมเป็นคร ัRงแรกที;นี;
ในวันเพ็ญขึ5น 15 คํ-า เดอืน 
วันอาสาฬหบชูา ชม พพิธิภณัฑส์ารนาถ
พระอยู่ประจํา 1,500 รูป มพีระสถูปสูงประมาณ 
เสาศลิาจารกึรูปหัวสงิห์อยู่ 
สวยงามที;สดุคอืพระปางปฐมเทศนา
ทา่นอนาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีังกา และ
สารนาถแห่งนี5กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที-สําคัญแห่งหนึ-งของชาวพุทธทั-วโลกมา
จนถงึปัจจบุนั 

เที-ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
  หลังรับประทานอาหาร 
 
 
วนัที;แปด : ลคัเนา-กรงุเทพฯ 
07.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ
13.05 น. คณะถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดิQ
 
หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลี;ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั

 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

 

15– 22 มนีาคม 2562 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีRรวม 

• ตัcวเครื-องไป-กลบั ชั 5นประหยดั สายการบนิไทยส
• โรงแรมที-พักระดับ 3 ดาว ระบใุนรายการ
• อาหารตามรายการและนํ5าดื-มคา่รถนําเที-ยวตามโปรแกรม
• คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าเที-ยว และ
• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีRไมร่วม 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารซกัรดี เป็นตน้
• คา่มนิบิาร ์คา่เครื-องดื-มนอกเหนอืรายการ
• คา่ธรรมเนยีมนํ5ามนัของสายการบนิ 
• คา่ธรรมเนยีมในการทาํวซีา่ประเทศอนิเดยี
• คา่นํ5าหนักเกนิพกิดัที-สายการบนิกําหนด
• คา่กจิกรรมตา่งๆที-นอกเหนอืจากโปรแกรมระบุ
• คา่ทปิไกดท์อ้งถิ;นและพนกังานขบัรถ

/ทา่น /ทปิ  (ขออนญุาตเก็บคา่ทปิที;สนามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง 

เป็นพุทธสงัเวชนยีสถานแหง่ที; 3(1ใน4แหง่ของชาวพทุธ
ส ีเมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของศาสนาฮนิด ูไปทางเหนอืราว 

อตุดรประเทศ ประเทศอนิเดยีในปัจจุบัน 
หรอื แควน้มคธ ชมพูทวปีในสมัยพุทธกาลชมธมัเมกขสถูป
เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที-สุดและสําคัญที-สุดเนื-องจากว่า

ที-ตั 5งของธรรมเมกขสถปูเป็นสถานที;พระพุทธเจา้ทรง
แสดงปฐมเทศนาประกาศพระสจัจธรรมเป็นคร ัRงแรกที;นี;

คํ-า เดอืน 8 กอ่น พุทธศักราช 45 ปี อันเป็น
พพิธิภณัฑส์ารนาถมจีารกึว่าที-แห่งนี5มี
รูป มพีระสถูปสูงประมาณ 100 เมตร มี

เสาศลิาจารกึรูปหัวสงิห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที;
สวยงามที;สดุคอืพระปางปฐมเทศนาที-นี-ไดรั้บการบรูณะโดย 
ทา่นอนาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีังกา และ จากนนั5นก็ไดรั้บการบรูณะจากรัฐบาลอนิเดยีเรื-อยมา ทําให ้

กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที-สําคัญแห่งหนึ-งของชาวพุทธทั-วโลกมา

รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางประมาณ 10 ชั-วโมงสูเ่มอืงลคัเนา

สูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที;ยวบนิที;WE
คณะถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดิQภาพ 

โปรแกรมอาจมกีารเปลี;ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม  
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 

พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น 
(บาท/ทา่น) 

 
 

29,999.- 

บ ชั 5นประหยดั สายการบนิไทยสไมล ์
ดาว ระบใุนรายการ 

อาหารตามรายการและนํ5าดื-มคา่รถนําเที-ยวตามโปรแกรม 
คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าเที-ยว และ ไกดท์อ้งถิ-น 
คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท , อบุตัเิหต ุ500,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารซกัรดี เป็นตน้ 
คา่มนิบิาร ์คา่เครื-องดื-มนอกเหนอืรายการ 
คา่ธรรมเนยีมนํ5ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
คา่ธรรมเนยีมในการทาํวซีา่ประเทศอนิเดยี3,900 บาท และวซีา่เนปาล 
คา่นํ5าหนักเกนิพกิดัที-สายการบนิกําหนด 
คา่กจิกรรมตา่งๆที-นอกเหนอืจากโปรแกรมระบ ุ ฯลฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิ;นและพนกังานขบัรถ, พนกังานบรกิาร และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิที;สนามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง 

 
แหง่ของชาวพทุธ)ตั 5งห่างจากเมอืงพาราณ

ไดรั้บการบรูณะจากรัฐบาลอนิเดยีเรื-อยมา ทําให ้
กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที-สําคัญแห่งหนึ-งของชาวพุทธทั-วโลกมา

เมอืงลคัเนาใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถ 

WE334 

พกัเดี;ยว 

8500.- 

บาท 

บาท และวซีา่เนปาล 1,000 บาท 

พนกังานบรกิาร และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย2,500 บาท 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิที;สนามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง ) 



 
 
เงื;อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระคา่บรกิาร 

 สง่รายชื-อลกูคา้หรอืสําเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มชาํระงวดแรกเป็นคา่มดัจํา10,000 บาท 
 สว่นที-เหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่  
-วซีา่มรีะยะเวลาในการทําวซีา่ ประมาณ 5-10 วันทําการ ไมร่วมเสาร ์– อาทติย ์
-หนังสอืเดนิทาง (Passport) ที-มอีายใุชง้านไมตํ่-ากวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 
-รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิ5ว 2 ใบ พื5นหลังสขีาว  
-สําเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั  
-สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
-แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูที-จําเป็นสําหรับการขอวซีา่(บรษัิทจะจัดสง่ใหท้าง email 
หรอื fax) 

หลกัฐานการขอวซีา่มาใหเ้พื-อดําเนนิการขอวซีา่ กอ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทาง 
 
เงื;อนไขอื;นๆ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVการเปลี-ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื-อนไขทั 5งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• การไมรั่บประทานอาหารบางมื5อ ไมเ่ที-ยวตามรายการ ไมส่ามารถเรยีกคา่บรกิารคนืเป็นเงนิได ้เพราะเป็นการชาํระคา่

ทัวรเ์ป็นเหมาจา่ย 
• รายการอาจมกีารเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื-องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมที-พักในตา่งประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ที-อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ-มเตมิที-
เกดิขึ5นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  
บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื-องจากมสี ิ-งผดิกฎหมาย หรอื
สิ-งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื-อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด 
ๆ กต็ามที-กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทั 5งหมด หรอื 
บางสว่น 

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิี-จะเลื-อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางในกรณีที-มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่นบรษัิทฯ มสีทิธิV
ที-จะเปลี-ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี5 เมื-อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้


