
 
 

 

แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล 

เพื่อพุทธศาสนิกชน  
 

ด าเนินการโดย 

พระครูธีรธรรมปราโมทย์ (หลวงพ่อส าเริง) เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 

โดยสายการบิน ไทยสไมล์แอร์  

ค่าใช้จ่ายท่านละ  34,000 บาท 

 

 

“ดูกรอานนท์ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเช่ือว่า พระตถาคตประสูตใินท่ีนี้ กด็ี พระ

ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสมัมาสัมโพธิญาณในท่ีนี ้ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในท่ีนี้ 

ก็ดี พระตถาคตเสด็จ ปรินพิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้ ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เท่ียว 

จารกิไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแลว้ จักท ากาละลง ชนเหล่านั้นท้ังหมดเบื้องหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก จัก

เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ”-มหาปรินิพพานสตูร พระสตุตันตปิฎก ทีฆนกิาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค๑ หน้าที่ ๓๐๙ 
 

 ในชีวิตของเราชาวพุทธควรหาโอกาสเดินทางไปจาริก แสวงบุญ ณ ดินแดนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ประสูติ  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน เพื่อสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ ดินแดนแห่งพุทธภูมิ สักครั้ง

หนึ่งของชีวิต 
 

          การจารกิแสวงบุญของคณะครั้งนีไ้ดร้ับเมตตาจาก พระครูธรีธรรมปราโมทย์(หลวงพ่อส าเริง ธมมฺธโีร) 

เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย และประธานโครงการธดุงค์จารกิธรรมตามรอยบาทพระ

ศาสดา เมตตาบรรยายธรรม พุทธประวัติ นําสวดมนต์ เจริญภาวนาสมาธิ เพื่อเปน็มงคลแก่ชีวิต และเป็นการบชูา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สังเวชณยีสถาน ๔ ตําบล ประกอบด้วย 

ลุมพนิี     : สถานที่ประสูติ ได้ชีวิตที่ดี ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด ได้ความเจริญก้าวหน้า 

พุทธคยา      : สถานที่ตรัสรู้ ได้ปัญญาเป็นอาวุธ ได้ความรู้แจ้ง ได้ความชัยชนะ ด้วยบารมี 

สารนาถ    : ได้บริวารด ีเปิดมิตรปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวาย ไม่ขัดขอ้ง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ําเลิศ 

กุสินารา    : อายุยนืยาว ป่วยหาย หน่ายรัก ได้มรดกยกฐานะมีทรัพยน์ับไม่ถ้วน พ้นจากการทําร้ายทัง้ปวง 

10 – 18 ธันวาคม 2561 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  

08-1595-5951 และ 08-7656-9933 



รายละเอยีดการเดนิทาง ระหว่างวันท่ี 10 -18 ธันวาคม 2561 

 

วันที่หนึ่ง 10 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ - ลักเนาว์ – สาวัตถ ี

15.00 น. พบกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  ช้ันที่  4  ที่ เคาเตอร์ สายการบินไทยสไมล์ 

18.10 น. บินลัดฟา้สู่สนามบินลกัเนาว ์ประเทศอนิเดียโดยสายการบินไทยสไมลแ์อร์เที่ยวบิน WE333 

20.30 น. ถึงสนามบินลกัเนาว์ หลังตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองสาวตัถีโดย

รถโคช้ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง ถึงเมอืงสาวัตถ ี นําท่านเขา้ที่พัก ณ วัดไทยเชตวัน

มหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย 

*** พัก วัดไทยเชตะวันมหาวหิาร *** 

 

วันที่สอง 11 ธันวาคม 2561 สาวัตถ ี– พระเชตวนัมหาวิหาร - บ้านพระองคค์ุลีมาล –  

 บ้านอนาถบิณฑกิเศรษฐี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารวัดไทยเชตวันมหาวหิาร นครสาวัตถี อินเดีย 

08.00 น. นําท่านชมบ้านมหาเศรษฐอีนาถบิณฑิกเศรษฐี และ บ้านพระองค์คุลมีาล  

09.00 น. นําท่าน เขา้สู่วดัพระเชตวนัมหาวิหาร วัดที่พระพุทธเจา้ทรงจําพรรษานานทีสุ่ด 19 พรรษา ซ่ึง

สร้างถวายโดยมหาเศรษฐีอนาถบณิฑกิแหง่เมืองสาวตัถทีี่ได้ซ้ือที่ดินจากเจ้าเชษฐ์สร้างถวายเป็น

พุทธบูชา   

- นําท่านสวดมนต์ ณ พระมูลคนัธกุฎี กุฏิทีพ่ระพุทธเจ้าทรงจําพรรษา  

- สกัการะต้นโพธิ์พระอานนท์ ( ห่มผ้าและสวดพุทธคุณรอบต้นอานนัทโพธิ ์)  

- ชมกุฏิพระสาวก   

- ชมสถูปพระอรหนัต์แปดทิศ  

- ชมจุดท่ีธรณีสูบนางจณิจมาณวกิา และ พระเทวทตั  หน้าวัดพระเชตวันมหาวิหาร  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที่ห้องอาหารวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถ ี

13.00 น. เยี่ยมชมมหาสถูป สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหารย์ิ 

16.00 น. นําท่านไปสวดมนต์ทําวตัรเยน็ ณ วัดไทยเชตวันมหาวหิาร นครสาวัตถ ี

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของวดัไทยเชตวนัมห่วิหาร นครสาวตัถ ี

  - หลงัอาหารนําทกุท่านทอดผ้าป่า สะสมเป็นเสบียงบุญ 

  - พักผ่อน ณ วดัไทยเชตะวนัมหาวิหาร นครสาวัตถ ีเตรยีมแรงไวแ้สวงบุญต่อ  

*** พัก วัดไทยเชตะวันมหาวหิาร *** 

 



วันที่สาม 12 ธันวาคม 2561 สาวัตถี - ลุมพินี ประเทศนปาล เข้ากราบนมัสการสงัเวชนีย-

สถานแหง่ที่ 1 ณ สถานที่ประสูต ิ
 

เช้านีเ้ตรียมหนังสือเดินทางสําหรบัผ่านแดนประเทศอนิเดีย เขา้สู่ประเทศเนปาล เดินทางสู่ลุมพินีวนัสถานทีป่ระสูต ิ

05.00 น.    นํากระเป๋าวางไวห้น้าห้อง 

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวดัไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวตัถ ี

08.00 น.    เดินทางสู่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านเมืองโครักปูร์ หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ด่านพรมแดนโสนาลี  

12.00  น.   รับประทานกลางวนัแบบแพ็คกล่อง 

- แวะวัดไทย 960 พกัอิริยาบถ ชิมโรตีอารีดอย รอเจ้าหนา้ที่ไปประทับตราหนังสือเดนิทาง 

- นําทุกท่านผ่านแดนเขา้โสนาล ี- เบลฮียา เขา้สู่ประเทศเนปาล 

- นําท่านเขา้สู่ที่พักใกล้สวนลุมพนิีวัน ณ โรงแรม 

- นมัสการสังเวชนียสถานแหง่ที่ 1 สถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีมหาวิหาร สวนลุมพนิีวัน 

- ห่มผ้าเสาอโศกที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปกัลงไวเ้ป็นจดุที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ป่า

สาละ สวนลุมพนิีวัน ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเทวเีสด็จสู่เมืองเทวทหะเมืองแหง่พระ

มารดา  

- สวดมนต์ ทําวัตรเย็น นั่งสมาธิฟังบรรยายพุทธประวตัิจากพระวทิยากรและชมภายในมหา

มายาเทว ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารให้ทกุท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศหนาวเยน็คละเคล้ากับเสยีงหมาไนขับ

กล่อมท่านยามค่ําคนืกลางทุง่หญ้าป่าละเมาะชายแดนเนปาล  

*** พักโรงแรม ทีลุ่มพนิี *** 

 

วันท่ีส่ี  13 ธันวาคม 2561 ลุมพิน ีประเทศเนปาล - กุสนิารา ประเทศอินเดีย นมสัการสังเวชนีย-

สถานแห่งท่ี 4 มหาปรินพิพานสถปู 

 

เช้านีเ้ตรียมหนังสือเดินทาง เพื่อผ่านด่านชายแดนประเทศเนปาล – อินเดีย 

05.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

06.00 น.     หลังอาหารเดินทางสู่ด่านเบลฮียา – โสนาลี เพื่อเดนิทางสู่เมืองกสุินารา 

      - ผ่านเมืองโฆราฆปรุะ (โครัคปูร์) เมืองแหง่การพาะปลกูขา้วเลีย้งชาวอินเดีย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั  แบบแพ็คกล่องจากโรงแรม ระหว่างทาง 

- เดินทางสู่เมืองกสุินารา พักผ่อนชมววิทวิทัศน์สองขา้งทางชมวถิีแห่งอนิเดีย   



- เดินทางสู่มหาปรินพิพานสถปู (สงัเวชนียสถานแห่งที ่4)  สถานที่ดับขนัธ์ปรนิิพพานใตต้้น

สาละคูพุ่ทธสถานที่ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท คอื “ความไม่ประมาท” จากนั้นนมัสการพทุธวหิาร

ปรินิพพาน  

- ห่มผ้าพระพุทธไสยาสนป์างปรนิิพพานเหมอืนได้มาสกัการะพระบรมศพของพระพุทธเจ้าจรงิ 

ๆ เพื่อ อายุยนืยาว ป่วยหาย หน่ายรกั ได้มรดกยกฐานะมีทรัพยน์ับไม่ถ้วน พน้การทําร้ายทัง้

ปวง    

- เดินทางสู่ มกุฏพันธเจดีย์ เขา้นมัสการสถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** พักโรงแรม ในกสุินารา *** 

วันท่ีห้า  14 ธันวาคม 2561 กุสนิารา – เวสาลี - วัดป่ามหาวนั – นาลันทา 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี 

- นําทุกท่านสักการะวดัป่ามหาวนัที่พระพุทธองคไ์ด้บวชภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา และ

มีเสาอโศกต้นทีส่มบูรณท์ี่สุด  

- จากนั้นเดินทางสูป่าวาลย์เจดีย์ ที่พระเจ้าลิทฉว ีได้นําพระบรมสารรีิกธาตทุี่ไดร้ับแบง่จาก

โฑณพราห ์มาประดิษฐาน 

เที่ยง   รับประทานอาหารแบบแพ็คกล่องจากโรงแรม 

- เดินทางผ่านเมืองปาฏลบีุตร (ปัตนะ) ขา้มแม่น้ําคงคาทีส่ะพานมหาตมะคานธี สู่เมืองนาลันทา 

พักผ่อนฟังธรรมะบรรยายระหว่างการเดนิทาง  

- เดินทางถึงเมอืงนาลันทา เมืองมหาวทิยาลัยแห่งแรกของโลก นําท่านเขา้ที่พักวัดไทยนาลนัทา 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารวัดไทยนาลันทา 

*** พัก วัดไทยนาลนัทา *** 

 

วันที่หก 15 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อองค์ด า - กรุงราชคฤห์ - 

เขาคิชกูฎ - ตโปทาราม - วัดเวฬุวัน   

 06.00  น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของวัดไทยนาลันทา 

พาท่านแสวงบุญบนเขาคิชกูฏ หนึ่งในห้า เบญจคีรี ที่สําคัญ อันได้แก่ เขาเวภาระ เขาเวปุลละ 

เขาปัณพฑวะภูเขาอิสิคริิ และเขาคชิกูฏ 

- นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับจําพรรษาของพระพุทธเจ้า สวดมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล  

- สักการะ  ถ้ําพระโมคคัลลานะ  

- สักการะถ้ําสุกรขาตา สถานที่พระสารีบุตรสําเร็จพระอรหันต์ 



- สักการะกุฎีพระอานนท์  

-   นําท่านชมตโปธารธารน้ําศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันที่ชาวอินเดียยังคงให้   

    ความสําคัญ  

-   นําท่านเขา้ไหวพ้ระสวดมนต์ ณ วัดเวฬุวัน วัดแรกที่พระเจ้าพมิพสิารสร้างถวายพระพุทธเจ้า   

     เป็นสถานที่พระสงฆ์จํานวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆะบูชา 

12.0 น. รับประทานอาหารกลางวนัที่วัดไทยนาลนัทา 

- ถวายผ้าป่า 

- นําท่านเดินทางไปชมมหาวิทยาลัยนาลนัทา มหาวิทยาลัยสงฆแ์ห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

และสวดมนต์เปน็พุทธบูชา ณ บ้านพระสารีบุตร  

- นําท่านเดินทางนําท่านเขา้สกัการะพระพุทธรูปองคด์ า สมัยเดียวกับพระพุทธเมตตา เพื่อ

สวดมนต์เป็นพุทธบูชา  

- ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของวดัไทยเมืองพทุธคยา 

*** พักวดัไทย ในเมืองพุทธคยา *** 

 

วันที่เจ็ด 16 ธันวาคม 25691 นาลันทา - พุทธคยา นมัสการสังเวชนียสถานแหง่ที่ 2 

สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารวัดไทย ในเมืองพุทธคยา 

08.00  น. เดินทางเขา้สู่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ เขา้นมัสการกราบพระพุทธเมตตา พระพุทธปฏิมากรสมัย

ปาละอายุกว่า 1,400 ปี สร้างด้วยหินแกรนิตสีดําปิดทองเหลืองอร่าม พระพักตร์อ่ิมเอิบงดงาม

ประดิษฐานอยู่ในมหาโพธิ์เจดีย์ ชมพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเจริญสติ

ภาวนาสวดมนต์และสักการะ จากนั้นนําท่านชม สัตตมหาสถาน  สถานที่ทรงยับยัง้อยูเ่พื่อเสวย

วมุิตติสุข หลังจากทรงตรัสรูแ้ลว้ ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วัน รวม ๔๙ วัน เพื่อพจิารณาพระโพธิญาณที่

ได้ทรงตรัสรูนั้นให้แน่พระทัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้  

สัปดาห์ที่ ๑  เสด็จประทับภายใต้ศรีมหาโพธิ์ ณโพธิ์บัลลังค ์เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน 

    สัปดาห์ที่ ๒    เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยนืจ้องพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์ ตลอด ๗ วัน 

สัปดาห์ที่ ๓   เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิรมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี่

เป็นเวลา ๗ วัน 

สัปดาห์ที ่๔    เสด็จประทับ ณ รตันฆรเจดยี ์เสด็จไปทางทิศพายัพ แหง่ต้นศรีมหาโพธิ์ประทับ

นั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว ซ่ึงเทวดานิรมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรมตลอด๗ 

วัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


สัปดาห์ที่ ๕    เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร โดยมีช่ือว่า อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นที่พักของคนเลี้ยง

แกะ ทรงตรึกถึงบุคคลทีค่วรรับฟังคําสอน ณ ที่แห่งนี ้

สัปดาห์ที่ ๖     เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมีช่ือวา่ ไม้มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์

แห่งต้นมหาโพธิ์เกิดพายุพัดเมฆฝนมา ฝนพรําตลอด ๗ วันพระยามุจลินท

นาคราชได้เข้าถวายอารักขาด้วยการแผ่พังพานพร้อมด้วยขนด ๗ รอบเพื่อ

ป้องกันความหนาว ลม ฝน แดด เหลือบ ยุง มิให้เบียดเบียนพระพุทธองค์ 

สัปดาห์ที่ ๗    เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้เกดโดยมีช่ือว่า ต้นราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติ

สุขตลอด ๗ วัน มีพ่อคา้สองพี่น้อง คอืตปุสสะและภัลลิกะ นําเกวยีนบรรทุกสนิคา้

จากอุกกลชนบท เดินทางมาถึงที่ประทับแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงพากันเข้าเฝ้าทั้ง

ได้ถวายข้าวสัตตุชนิดก้อนและชนิดผง พระพุทธองค์ทรงดําริว่า พระตถาคต

ทั้งหลายยอ่มไม่รับด้วยมือ ท้าวเทวราชทั้ง ๔ ทรงนําบาตรศิลา ๔ ใบแล้วอธิษฐาน

ให้เป็นบาตรเดียวรับข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง จากพอ่คา้ ๒ พี่น้อง จึงได้ประกาศตน

เป็นอุบาสก ขอถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะตลอดชีวิต  นับว่าเป็นเทวจาริก

อุบาสก พวกแรกของโลก 

- นําท่านทําวัตรสวดมนต์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  นั่งสมาธิเจริญสติภาวนา 

- ถวายผ้าไตรพระพุทธเมตตา ณ พระเจดีย์พุทธคยา 

- ห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

- นําทุกท่านเดินทางสู่สถูปบ้านนางสุชาดา   

- นําท่านชมจุดลอยถาดของมหาบุรุษ ณ แม่น้ําเนรัญชราก่อนจะข้ามไปยังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

- นําท่านชมวัดพุทธนานาชาติในเมืองพุทธคยา 

12.00  น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทย ในเมืองพุทธคยา 

13.00  น. ช้อปปิ้ง  หาของฝาก ของที่ระลึกบริเวณตลาดโดยรอบพุทธคยา 

16.00  น. สวดมนต์ทําวัตร  ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

18.00  น.   รับประทานอาหารเย็น  ณ ห้องอาหารของวัด 

19.00  น. พักผ่อน  

*** พกวดัไทย ในเมืองพุทธคยา *** 

 

วันที่แปด 17 ธันวาคม 2561 พุทธคยา – พาราณสี - ล่องแม่น้ าคงคา 

06.00  น. รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทย ในเมืองพุทธคยา 

    -  ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี  ชมทิวทัศน์และวถิีชีวิตของคนอนิเดียตลอดเส้นทางเดิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสะสาราม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94


- ออกเดินทางต่อ  ชมทิวทัศน์ข้างทาง  ดูชีวิตพื้นบ้านของคนอนิเดีย 

-   ถึงวัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี แคว้นกาสี นําสัมภาระเขา้เก็บในห้องพัก 

-   พาท่านเดินทางไปล่องแม่น้ าคงคา สถานที่ที่ชาวฮินดูเช่ือถือว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมา

จากมวยผมขององค์พระศิวะ ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และขอพร ณ 

แม่น้ําคงคาและดูการเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับ

ล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพธิีกรรมริมฝ่ังแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พธิีเผาศพริมแม่น้ําคงคาของศาสนา

ฮินดู)  

พาราณสี หรือ วาราณสี ดินแดนแห่งการแสวงบุญชําระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดีย

และเป็นเมืองแห่งแคว้นกาสีมีแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวะเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่

แสวงบุญทัง้ของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารที่วัดไทยสารนาถ 

 *** พกั วดัไทยสารนาถ *** 

 

วันที่เก้า  18 ธันวาคม 2561 พาราณสี - สารนาถ นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่

แสดงปฐมเทศนา – พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เจาคัณฑีสถูป 

 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยสารนาถ ถวายผ้าป่า  

- ชม สถูปเจาคันธี สถานที่สร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้ง

แรก 

- นําท่านสวดมนต์ ไหว้พระนั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พุทธ

สังเวชนียสถานแห่งที ่3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์

ทั้งห้าในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีนักบวชและนักพรต

ต่างๆที่มาบําเพ็ญตบะทําให้ปัญจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะ

ที่นี ่

- ชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ 12  

- ชม ยสะเจดียสถาน ที่ซ่ึงพระพุทธองคท์รงแสดงธรรมให้กับ”ยสกุลบุตร” 

“ท่ีนีไ่ม่วุ่นวายหนอท่ีนี่ไม่ขัดข้องหนอ”   

- ชม ธรรมราชิกสถูปเป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

- พาท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์สารนาท ทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปสารนาทปางคันธราชสวยงาม

ที่สุดในโลก   

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ วัดไทยสารนาถ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 



14.00  น.  เดินทางสู่สนามบินพาราณสี 

16.30  น. บินลัดฟา้สู่สุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์ เที่ยวบนิที่ WE334 

21.45  น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ อิ่มเอมใจในบุญบารมีที่เพิ่มพูน 

 

อัตราค่าบริการรวม  

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการ กรุงเทพฯ- ลักเนาว์  / พาราณสี – กรุงเทพฯ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน 

3. ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 

4. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ  

5. ค่าหัวหน้าทัวร์ที่ชํานาญเส้นทางคอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง 

6. ค่าอาหารทุกมื้อ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าทิปเจ้าหน้าที่นําทางอินเดีย คนขับรถ และเด็กรถที่คอยดูแลทุกท่าน 

8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท รกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ   

2.  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสายการบินภายในประเทศท่ีเกินกว่า 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่อง  

7 กิโลกรัม 

3.  ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ตามความพงึพอใจในงานบริการตลอดทั้งทริป 

4.  สําหรับหัวหน้าทัวร์ การทิปแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณามอบให้ 

5. คา่ใช้จ่ายส่วนตัว เช่นคา่โทรศัพท์ ค่าบรกิารซักรีด เป็นตน้ 

6. คา่กิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 

 

การช าระเงิน 

1. มัดจําครั้งแรก ณ วันจองท่านละ 10,000. บาท 

2. ที่เหลือชําระครั้งที ่2 ก่อนเดนิทาง 1 เดือนก่อนเดินทาง  

 

 

 

 

 



เงื่อนไขต่างๆ 

 1.  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน การจราจร

ทางบกทางน้ํา / โรงแรมที่พัก  ในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการ

สูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก       

  อุบัติเหตุต่างๆทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 2   .บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของ ห้ามนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด 

หรือ บางส่วน 

 3.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 4.   การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ หรือไม่เดินทางท่องเที่ยวตามรายการไม่สามารถขอ

คนืคา่บริการเพราะการชําระคา่ทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย     

     

ไปอินเดีย : เพื่อไปกราบพระพุทธเจ้า ไปเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 

 

      เอกสารประกอบการขอวีซ่า ( วซ่ีามีระยะเวลาในการขอวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทําการ ไม่รวมเสาร์ – 

อาทิตย์ ) 

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ํากวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดินทาง 

- รูปถ่ายส ีขนาด 2 นิว้ 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว  

- สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ  

- สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

- แบบฟอร์มสําหรับกรอกขอ้มูลที่จําเปน็สําหรบัการขอวซ่ีา(บริษัทจะจัดส่งใหท้าง email หรือ fax) 

  ส่งหลักฐานการขอวซ่ีามาให้เพ่ือดําเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง 

 

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

08-1595-5951 และ 08-7656-9933 


