
ก าหนดการเดินทาง 

       วันแรก   :          กรุงเทพ ฯ    พุทธคยา 

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์การบินไทย  
 (ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2) เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอ านวยความ   

สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ ในการเดินทาง 
12.10 น. คณะออกเดินทางจาก   กรุงเทพฯ   สู่   เมืองคยา   ประเทศอินเดีย   

  โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 327 
              บริการอาหารบนเครื่องบิน 
14.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย)คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองคยา  รัฐพิหาร   
        เวลาที่ประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทย  1  ชั่วโมง  30  นาที  
         คณะผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรแล้ว 
     คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก   โรงแรมอิมพีเรียล หรือเทียบเท่า 
16.00 น.  คณะนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ภายในพระมหาเจดีย ์ 
              ไดป้ระดิษฐานพระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย อายุ 1400 ปีเศษ         
              ด้วยพระพักตร์ที่แสดงออกด้วยเมตตา   
              นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  อนิมิสเจดีย์  รัตนจงกรม และ สระมุจลินทร์                 

 โทรศัพท์มือถือห้ามน าเข้า – มีค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูป และวีดีโอ  
                 ***คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธ ิ  

ค  า         ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) 
          พักค้างคืนที่โรงแรม อิมพีเรียล  หรือเทียบเท่า (พุทธคยา ) พัก 2 คืน  
 

                   

                



วันที สอง   :           พุทธคยา 
เช้า        ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 2) 
             คณะนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามแม่น้ าเนรัญชรา ชมสถานที่พระพุทธองค์ 
              ทรงอธิษฐานลอยถาดทองค าที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ า          
              เนรัญชรา ชมบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระมหาบุรุษก่อนวันตรัสรู้   
              คณะนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ที่พระพุทธองค์ 
              ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สถานที่นี้เป็นที่รู้จักกัน             
              ในนามว่า พุทธคยา หรือ โพธคยา ส าหรับพุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมไปด้วยความ  
              ศรัทธาเลื่อมใสแล้ว    ถือว่าไม่มีสถานที่แห่งใดที่จะมีความส าคัญยิ่งไปกว่าความ 
              ศักดิ์สิทธิ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้  ***คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธ ิ     
         น าคณะเยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา  
11:00 น.   ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 3) 
บ่าย    ชมพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดธิเบต วัดสิขิม วัดภูฏาน  
               นมัสการพระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิที่มีความสูงถึง80 ฟุต ล้อมรอบด้วย  
               พระอรหันตสาวกส าคัญ 10 องค์ สร้างโดยชาวพุทธญี่ปุ่น  
               อิสระซื้อของฝาก  

ค  า    ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม   (มื้อที่ 4) 
                ค้างคืนที่  โรงแรม อิมพีเรียล หรือเทียบเท่า   
 

   
 

   
 
 



วันที สาม   :           พุทธคยา  เมืองราชคฤห์  เมืองนาลันทา   ปัตนะ 
เช้า      ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 5) 
        คณะออกเดินทางจาก พุทธคยา สู่ เมืองราชคฤห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
   ( ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) 

 คณะเดินทางถึง เมืองราชคฤห์   คณะขึ้นสู่  ยอดเขาคิชกูฎ   
 ( ถ้าท่านไม่ต้องการเดินขึ้นมีบริการเสลี ยงแขก  ทั้งขาขึ้นและลงมีค่าใช้จ่าย )   

        นมัสการ พระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชฌกูฏ    
             **คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ  ท าประทักษิณ  3  รอบพระคันธกุฎี    
   นมัสการสถานที่ซึ่ง พระสารีบุตร บรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ ถ้ าสุกรขาตา    
   นมัสการกุฎิพระอานนท์ ชมสถานที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์   
              จนพระบาทห้อพระโลหิต   ผ่านชม   คุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร 
11:00 น.  ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 6) 
บ่าย   คณะชม วัดเวฬุวัน วัดพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก   เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ 
  1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  
  คณะออกเดินทางจาก เมืองราชคฤห์  สู่  เมืองนาลันทา   
   คณะนมัสการ  หลวงพ่อองค์ด า  นาลันทา  เพื่อความเป็นศิริมงคล  

 คณะเยี่ยมชม   มหาวิทยาลัยนาลันทา    มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่มี 
 ชื่อเสียงโด่งดัง  อดีตเคยมีพระภิกษุเวียนมาศึกษาเล่าเรียนมากกว่า 10,000  รูป    
 มีพระอาจารย์กว่า 3,000 รูป และได้ถูกผู้รุกรานชาวมุสลิมฆ่าตายเกือบหมด  

  คณะออกเดินทางจาก เมืองนาลันทา สู่ เมืองปัตนะโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
               (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) 
   คณะเดินทางถึง  เมืองปัตนะ  เข้าสู่ที่พัก  
ค  า    ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม     (มื้อที่ 7) 
    พักค้างคืนที่  โรงแรม Chanakya หรือเทียบเท่า  ( เมืองปัตนะ ) 
 

   
 
 
 
 



          วันที สี    :           ปัตนะ  ไวสารี  กุสินารา 
 
06.00 น.        ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) 
07.00 น.         ออกเดินทางสู่...เมืองกุสินารา  
                 ( ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินประมาณ 8 ชั่วโมง) 

     ระหว่างทาง น าท่านชม เมืองไวสาลี เมืองหลวงของแคว้นวัชชี สมัยพุทธกาล 
     ซึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดชาวเมืองให้รอดพ้นจากโรคห่า ที่มาของการสวด 

                 รัตนปริต  
                 นมัสการซากสถูปปรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับแบ่งมา 
                 หลังถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน เมืองไวสาลียังปรากฎสระน้ าใหญ ่ 
                 ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี และแนวก าแพงดินวังโบราณที่ยังคงอยู่ 
                 จากนั้น น าท่านนมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฎสถูปทรงโอคว ่าและ 
                 เสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ทีสุดที่ยังปรากฎสิงโตหินบนยอดเสาและ  
                 วัดนีย้ังเป็นพระพุทธองค์ประทานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระ  
                 ภิกษณุีรูปแรกของโลก 
 
11.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ที่ โรงแรม (มื้อที่ 9)                  
14.00 น.        ออกเดินทางต่อสู่...เมืองกุสินารา 
20.00 น.        เดินทางถึงเมืองกุสินารา  
         ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม     (มื้อที่ 10) 
                  พักค้างคืนโรงแรม IMPERIAL HOTEL  
 

  
 
 
 



วันที ห้า   :           กุสินารา (ประเทศอินเดีย)  ลุมพินี (ประเทศเนปาล) 
 (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพือประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าประเทศเนปาล ) 
06.00 น.       ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) 
07.00 น.       น าท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน  
                ณ  สาลวโนทยาน ซึ่งมีต้นสาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์  
                นมัสการ มหาปรินิพพานสถูปซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ าสูงใหญ่ 
                มีฉัตร 3 ชัน้ ตอนบนสุด เคยพังลงมาเมื่อปี 2506 ปัจจุบันได้บูรณะแล้ว  
                ด้านหน้าเป็น มหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรูปปางปรินิพพาน 
                ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายกุ ว่า 1,900 ปี ที่งดงาม   
                โดยรอบยังปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆ์ สถูปเจดีย์ต่างๆ มากมาย  
                แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับเป็นพันปี ก่อนที่ 
                พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย 
                จากนั้น น าท่าน นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของ 
                พระพุทธเจ้า ซึ่งเหล่าบรรดามัลละกษัตริย์ได้ถวายสถานที่อันเคยใช้เป็นที่ประกอบ 
                พิธีสวมมงกุฎ รับต าแหน่งกษัตริย์แห่งแคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซาก  
                เจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโน  
                ทยานประมาณ 1 กิโลเมตร 
11.00 น.        ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 12) 
12.00 น.       ออกเดินทางสู่...ลุมพินี ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) 
16.00 น.        เดินทางถึง ณ วัดไทยนวาราชรัตนาราม 960  
                 เดินทางถึง...ลุมพินี  
18.00 น.        ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม   (มื้อที่ 13) 
                  พักค้างคืนโรงแรม BUDDHA MAYA HOTEL 
 

               

                   



วันที หก   :           ลุมพินี (ประเทศเนปาล)  สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) 
** ( โปรดเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อประทับตราออกจากประเทศ เนปาล เข้าสู่ประเทศ อินเดีย)** 

06.00 น.      ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) 
07.00 น.           น าท่านนมัสการสังเวชนียสถาน แห่งที่ 3 “ชาตสถาน” สถานทีป่ระสูติของ 
                    พระพุทธองค์ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุง 
                    กบิลพัสตุ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่  
                    กรุงกบิลพัสตุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราช  
                    บริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติ 
                    ถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้ 
                    ปจัจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศก ปรากฏอยู่ ยังมีข้อความภาษาพราหมีจารึก          
                    ไว้อย่างสมบูรณ์เขียนว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   
                    น าท่านชม มหามายาเทวีวิหาร ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติ  
                    เป็นรูปพุทธมารดาอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิง่ไม้สาละ 
                    ดา้นหน้ามหามายาเทวีวิหาร มีสระโบกขรณี ซึ่งเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริ 
                    มหามายาเทวีก่อนจะให้ประสูติกาลพระกุมารและหลังการประสูติ   
                    หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับผ่านด่านชายแดนอินเดีย – เนปาลอีกครั้งหนึ่ง
11.00 น.            ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 15) 
12.00 น.           น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงสาวัตถี  
                    (ระยะทางประมาณ 206 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.) 
12.30 น.           เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการ  
                    ตรวจคนเข้าเมือง 
                    จากนั้น เดินทางถึง... ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960  
19.00 น.           เดินทางถึง เมืองสาวัตถี 
          ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม   (มื้อที่ 16)  
                    พักค้างคืนโรงแรม PAWAN HOTEL // 

                  



         วันที เจ็ด   :           สาวัตถี  พาราณสี 
06.00 น.             ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) 
07.00 น.            น าท่านเดินทางสู่...ซากเมืองโบราณสาวัตถี ที่ล้อมรอบด้วยก าแพงดินโบราณ   
                     สูงใหญ่ ภายในเมือง น าชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี  
                     ชมซากบ้านท่านปุโรหิตบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต  
                     และนางจิญจมาณวิกา 
                     จากนั้น น าท่านชม พระเชตวันมหาวิหาร วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้าง  
                     ถวาย ซึง่พระพุทธองค์ประทับจ าพรรษานานถึง 19 พรรษา น านมัสการพระ 
                     มหามูลคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทีย่อดเขาคิชกูฏ   
                     เมืองราชคฤห์ประมาณ 2 เท่า ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุม  
                     ตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง ๆ 
11.00 น.             ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 18) 
13.00 น.            น าท่านเดินทางสู่.... พาราณสี  
                     (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8-10 ชั่วโมง) 
21.00 น.             เดินทางถึง...เมืองพาราณสี 
           ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม   (มื้อที่ 19) 
                        โรงแรมคลาร์ค หรือเทียบเท่า  ( เมืองพาราณสี ) 
 

                 

             

 



               วันที แปด   :            พาราณสี  กรุงเทพ ฯ 
05.30 น.           น าท่านล่องแม่น้ าคงคาอาทิตย์อรุโณทัย เดินผ่านตัวตลาดของเมืองพาราณสี   
                    ทีค่ลาคล่าไปด้วยผู้คน และเดินผ่านตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี 
                    สูท่่าเรือทัศวเมศ เพื่อ ล่องเรือชมแม่น้าคงคา แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู  
                    เพราะเชื่อว่าแม่น้ านีไ้หลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชมพิธีอารทิบูชา   
                    และการอาบน้าล้างบาป และการเผาศพที่ ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ าคงคา  
                    ของชาวฮินดู กว่า 4,000 ปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย 
08.00 น.            ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) 
09.00 น.           น าท่านเดินทางสู่...สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา  
                    (อยู่ห่างจากพาราณสี ประมาณ 7 กิโลเมตร) 
                    น าท่านสู่...ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา  
                    นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์  
                    นมัสการธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และเกิด       
                    พระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ธรรมราชิกสถูป ที่พระอัญญาโกณฑัญญะ   
                    บรรลุอรหันต์ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จ าพรรษาเป็นพรรษา 
                    แรก เสาพระเจ้าอโศกที่มีจารึกอักษรพราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000   
                    หลัง สถูปพระยสกุลบุตร สวนกวาง อันเป็นที่มาของชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน”   
                    น าท่านสวดมนต์บท “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร” จากนั้น นมัสการพระบรม  
                    สารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองคันธาระประดิษฐานใน มูลคันธกุฏิวิหาร ซึ่ง 
                    จ าลองแบบมาจากซากคันธกุฎีหลังเดิม  คาราวะรูปหล่อท่านอนาคาริกธรรม        
                    ปาละ ผู้ต่อสู้เพื่อน าพระพุทธศาสนาคืนสู่ พุทธภูมิ 
11.30 น.             ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 21) 
14.00 น.            น าท่านออกเดินทางสู่...สนามบินเมืองพาราณสี 

16.20 น.            คณะเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 328 
21.05 น.            เดินทางถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

   



 

 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ ค่าภาษีสนามบนิ 

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน พักหอ้งละ 2 ท่าน 

ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

ค่าหัวหน้าไกด์ท้องถิน่ 

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดนิทาง (passport), ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 

      นอกเหนือรายการ 

ค่าเสลีย่งส าหรับผู้ท่ีเดินขึ้นเขาไม่ไหว 1,400 รูป ี

ค่าน้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบนิกาหนด (ก าหนด 20 กก.) 

 

 


