
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอพรเทพทันใจ เจดียชเวดากอง 
ขอนําทานเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอนิเดีย เนปาล 

ไฮไลทโปรแกรมทีไ่มควรพลาด สถานทีส่าํคญัตางๆของพทุธศาสนา ครัง้หนึง่ในชวีติตองไป... 

ลมุพนิ.ี.. สถานทีป่ระสตูขิองพระสทิธตัถะราชกมุาร จดุแรกของการกาํเนดิผูทีป่ระเสรฐิทีส่ดุใน

โลก   

พทุธคยา... สถานทีต่รสัรู จดุกาํเนดิพระสมัมาสมัพทุธเจา  ดนิแดนศกัดิส์ทิธิส์ะดอืโลก 

สารนาถ... ดนิแดนกาํเนดิพระสงฆองคแรกในพทุธศาสนา จดุปฐมเทศนาครัง้แรกของชาวพทุธ   

กสุนิารา.... นครแหงมหาปรนิพิพาน ทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ ทีแ่จกพระบรมสารรีกิธาต ุ  

ไวสาล.ี.. เมอืงหลวงของอาณาจกัรวชัช ีเมอืงแหงการปลงอายสุงัขารขององคพระสมัมาสมัพทุธ

เจา   

ราชคฤห... ดนิแดนแหงการกาํเนดิพระสตูร ทีป่ระชมุสงัคายนา เกดิวดัแหงแรกในพทุธศาสนา   

นาลนัทา... มหาวทิยาลยัอนัยิง่ใหญแหลงศกึษาทีเ่ลีย่งชือ่ มหาวทิยาลยัสงฆแหงแรกของโลก 

ยางกุง ......กราบขอพรพระมหาเจดยีชเวดากอง ขอพรเทพทนัใจ  เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโบ

ตะทาวน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ บนิ องัคาร พฤหสั เสาร 

วนัที ่ เสนทาง เทีย่วบนิ เวลาออก เวลาถงึ 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ยางกุง 8M 336 1040 1125 

วนัที ่1 ยางกุง  – คยา 8M 601 1200 1320 

วนัที ่6 คยา – ยางกุง 8M 602 1420 1740 

วนัที ่7 ยางกุง – กรงุเทพฯ 8M 331 1630 1815 

 

*** พิเศษ!!! ผาหมพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ใหคณะไดทําบุญรวมกัน*** 
   **พิเศษ** มีบริการอาหารจนีและอาหารไทย      **พิเศษ** บรกิารผารองนั่งตลอดทริป 

**พิเศษ** หัวหนาทวัรผูชาํนาญเสนทาง          **พิเศษ** บรกิารของวางทกุวันระหวางเดนิทาง 
**พิเศษ** มีพระไทยนําสวดมนต นั่งสมาธิ ตลอดทริป 

*** สุดพิเศษ *** เสรมิอาหารไทยทุกมื้อ 

อาทิ น้ําพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ําพริกกะป ปลาทูนาผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน  
แกงสม พะแนงไก ตมโคลงปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยําปลากระปอง มามา เครื่องขาวตม  

หมูหยอง ไขเค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโปวหวานผัดไข ปลากรอบ ไขเจียว หมูเสนฝอย  
หอยลายกระปอง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ํามะตูม น้ําเกกฮวย น้ําขิง ขนมหวานบัวลอย เปนตน 

รบัเลย หนงัสอืสวดมนต ์ฉบบัตามรอยพระศาสดา อนิเดยี เนปาล ทา่นละ 1 เลม่        

 



 

 

ตารางกาํหนดวนัเดนิทาง 

กาํหนดการเดนิทาง คาบรกิารทานละ พกัเดีย่ว จายเพิม่ ขนาดกรุป 

29 ธนัวาคม 61  - 4 

มกราคม 62  
43,999 บาท ตอทาน 7,500 บาท 

20 ทาน 

 

โปรดทาํความเขาใจและรบัเงือ่นไข : 

**กรุปคอนเฟรมิออกเดนิทาง 15 ทาน ขึน้ไป มหีวัหนาทวัรคนไทยเดนิทางไป-กลบั พรอมคณะ **  

**หากคณะเดนิทาง 10-14 ทาน ออกเดนิทาง ไมมหีวัหนาทวัรคนไทย**  

หากตองการ หวัหนาทวัรคนไทย ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เพิม่ 4,000 บาท/ทาน 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

29 ธนัวาคม 61   กรงุเทพฯ   เมอืงยางกุง    เมอืงพทุธคยา  เมอืงนาลนัทา  เมอืงราชคฤห   

08.00

น. 

คณะผูเดินทางพรอมกนัที่ ทาอากาศยานสวุรรณภูม ิชั้น 4 เคานเตอร สายการบนิเมยีน

มาร แอรเวย  (8M)   เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

(แนะนาํใหโหลดของทีไ่มจาํเปนลงใตทองเครือ่ง เพราะเจาหนาทีอ่นิเดยีตรวจคอนขาง

ละเอยีด เพือ่เปนการไมเสยีเวลา แนะนาํใหถอืเฉพาะกระเปาถอืและของมคีาขึน้เครือ่ง

เทานัน้คะ) 

10.40 

น. 

ออกเดินทางสู เมอืงยางกุง โดยสายการบินเมียนมารแอรเวย เทีย่วบนิที ่8M 336บนเครือ่ง

มบีรกิารอาหารคะ 

11.25 

น. 
ถงึทาอากาศยานนานาชาตเิมอืงยางกุง (เวลาชากวาประเทศไทย 30 ชัว่โมง) รอตอเครือ่ง

ไปเมืองคยา 

12.00 

น. 

ออกเดินทางสู เมอืงพทุธคยา โดยสายการบนิเมยีนมารแอรเวย เที่ยวบินที ่8M601 

13.20 

น. 

ถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาอินเดียชากวาไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมอืง    

 เดินทางสู เมอืงนาลนัทา นําทานชม มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดใน

โลกเดมิเปนสวนมะมางของทุสสปาวริกเศรษฐีไดอุทิศถวายแกพระพุทธเจาในยุคหลังที่

กษัตริยอินเดียราชวงศคุปตะทรงเขารับอุปถัมภ ชมสถปูปรนิพิพานของพระสารบีตุร นํา

ทานสกัการะหลวงพอองคดาํที่ศกัดิ์สิทธิ์แหงเมืองนาลันทา   

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที่ HOTEL  RAJKIR RESIDENCY   หรือใกลเคียง เมืองราชคฤห 

30 ธนัวาคม 61   เมอืงราชคฤห       เมอืงไวสาล ี  เมอืงกสุนิารา 

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมอืงราชคฤห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี มหา

นครมหาแหงแควนมคธ จัดวาเปนนครใหญ 1 ใน 6 นครของอินเดยีโบราณ ในหนังสือ

รามเกยีรติ์เรียกเมืองนีว้า วสมุาต ี นําทานชมเขาคชิกฏู (ใชเวลาเดินขึ้นประมาณ 30 

นาที) หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทิวทัศนที่สวยงาม ชมมลูคนัธกฏุ ีสถานที่สําคัญสุดที่ชาวพทุธ

เมื่อขึ้นเขาคิชกูฏตองกําหนดไวคือการไหวพระสวดมนต ทําสมาธิ ณ มูลคันธกุฏ ีสถานที่ที่

เปนที่ประทับของพระพุทธเจา ชมถ้าํสกุรขาตา สถานที่ที่พระสารบีุตรสําเรจ็เปนพระ

อรหันต นมัสการ ถ้าํพระโมคคลัลานะ กฏุขีองพระอานนท นําทานชม วดัชวีกมัพวนัหรือ

วัดสวนมะมวงโรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกและชมเรอืนคมุขงัพระเจาพมิพสิาร 

จากนั้นนําทานชมวดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยกิาวาส วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเปน

สวนไมไผของพระเจาพิมพิสาร พระองคถวายเปนอารามแดพระพุทธเจาและเปนสถานที่

แสดงโอวาทปาฏโิมกขแกพระอริยสงฆ 1250 องค มีสถูปทีบ่รรจพุระอัฐิธาตุของพระโมค

คัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ พระพุทธองคทรงประทับอยูนานในพรรษาที่ 2 – 4   

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่หองอาหารของโรงแรม 

บาย นําทานเดินทางสูเมอืงไวสาล ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4  ชัว่โมง) เมืองหลวงของ

อาณาจักรวชัช ีหนึ่งใน 16 แควนของชมพทูวีป เวสาล ีหรือ ไวศาลี คือเมืองโบราณใน

สมัยพุทธกาล มีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองหลวงของคณะเจาลิจฉว ีที่มีปกครองแควน

วัชชดีวยระบอบคณาธิปไตยแหงแรก ๆ ของโลก เมืองน้ีเปนเมืองที่เจริญรุงเรืองอยางยิง่

ในสมัยพุทธกาล เปนเมืองที่มั่นแหงสําคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น โดย

พระพุทธเจาเคยเสด็จเยี่ยมเมืองแหงนี้ในปที ่5 หลังการตรัสรู ตามการกราบบังคมทลูเชญิ

จากเจาผูครองแควน และในชวงหลังพทุธกาล เมืองแหงน้ีไดตกเปนของแควนมคธโดย

การนําของพระเจาอชาตศัตรูพระราชาแหงเมืองราชคฤห และหลังการลมสลายของ

ราชวงศพิมพิสารในเมืองราชคฤห พระราชาองคตอมาจึงไดยายเมืองหลวงแหงแควนมคธ

มายังเมืองเวสาลี ทาํใหเมืองแหงนี้เจริญถึงขีดสุด และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองนี้ไดเปน

สถานที่ทําทตุิยสังคายนาของพระพุทธศาสนา กอนที่จะเสื่อมความสําคัญและถกูทิ้งรางลง

เมื่อมีการยายเมืองหลวงของแควนมคธไปยงัเมืองปาฏลบีุตรหรือเมืองปตนะอันเปนเมือง

หลวงของรัฐพิหารในปจจุบัน ปจจุบันเมืองเวสาลีเปนซากโบราณสถานอยูทีต่ําบลบสารท 

หรือเบสารท ในจังหวัดไวศาล ีที่เขตติดตอของอําเภอสดาร กับ  ซึ่งเปนที่ตั้งที่ทําการ

จังหวัด เมืองเวสาล ีชมกฏูาคารศาลาวดัปามหาวนั อารามที่กษตัริยลิจฉวีสรางถวายพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูในปามหาวันทางเหนือของอาณาจกัรวัชชีในปาหิมาลยัและพระ

พุทธองคทรงประทับอยูในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มรีูปสิงหอยูในลักษณะนั่งหันหนาไป

ทางทิศตะวันออกที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันเหลอืเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดวย

สังฆาราม หองพัก หองประชมุ  ชมปาวาลเจดยี สถานที่พระยามารไดเขามากราบทลู

ขอใหพระองคเสด็จปรินิพพานสถานที่พระพุทธองคทรงปลงอายสุังขาร พุทธวาจาในวนั

ปลงอายุสังขาร “สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มเปนธรรมดา ขอทานทัง้หลายจงยงัความไม

ประมาทใหถงึพรอมเถดิ ชนเหลาใดทัง้เดก็ทัง้ผูใหญ ทัง้พาล ทัง้บณัฑติ ทัง้มัง่ม ีทัง้ขดัสน 

ลวนมคีวามตายเปนเบือ้งหนา”  ชมมหาสถปูแหงเกสปตุตนคิม หรอืพระมหาสถปูแหงเก



 

 

สรยิา ปจจุบันเกสปตุตนิคมถูกเรียกเพ้ียนไปเปนเกสเรียหรือเกสรยิา เดิมไมเปนทีรู่จักและ

ไมเปนจุดสําหรับจารกิแสวงบุญของชาวพทุธ แตหลังจากกองโบราณคดีอินเดยีไดขุดคน

เนินดินใหญพบพระมหาสถูปโบราณ ที่มีความเสนผานศูนยกลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 

ฟุต (เดิมอาจสงูถึง 70 ฟุต) ซึ่งทําใหมหาสถปูโบราณที่คนพบใหมนี้กลายเปนมหาสถูปที่

ใหญทีสุ่ดในอินเดีย มลีักษณะคลายกับเจดียชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทาํ

ใหมีผูสันนิษฐานวามหาสถูปแหงเกสรยิานี้เปนตนแบบของมหาสถูปทั้งสอง และนอกจากนี้ 

ในบริเวณไมไกลจากมหาสถูปแหงเกสริยา นักโบราณคดีอินเดยีไดพบเสาหินพระเจา

อโศกที่สมบรูณที่สดุ ท่ียังคงเหลือหัวสิงหบนยอดเสา เชนเดยีวกบัที่เมืองเวสาลีอกีดวย  

 ออกเดินทางสูเมอืงกสุนิารา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3  ชัว่โมง) นครแหงมหา

ปรนิพิพาน เคยเปนเมอืงหลวงของแควนมลัละ 1 ในอาณาจักรแหงมหาชนบท 16 แควน

ของอินเดียสวนเหนือ เปนสถานที่ปรินิพพาน สถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

สถานที่แจกพระบรมสารีรกิธาต ุเปนฐานแหงแสงสวางทางศรัทธาและปญญาทีม่ั่นคง     

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที ่HOTEL OM RESIDENCY  หรือใกลเคียง เมืองกุสินารา 

31 ธนัวาคม 61   เมอืงกสุนิารา   เมอืงลมุพนิ ีมหาสงัฆารามอนสุรณ   มายาเทววีหิาร   

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานกราบสักการะสังเวชนียสถานแหงสุดทายทีม่หาปรนิพิพานสถปู สถานที่

พระพุทธเจาเสด็จดับขนัธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานที่พระพุทธเจา

ประทานการบวชใหสาวกองคสุดทาย เปนทีต่รัสเทศนา ปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ

ธรรมคําสอนคือความไมประมาท ชมพระสถปูปรนิพิพาน นําทานชม พทุธวหิาร

ปรนิพิพาน ซึ่งภายในพระวิหารเปนปฏิมากรรมพระพุทธปางปรินพิพานเปนสัญลักษณ

ของพระพุทธองคท่ีกําลังเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยมีนางมลัลิกา พระอนรุุทธ พระ

อานนทอยูในภาวะโศรกเศรา ชมสถปูพระอานนท ที่สรางขึ้นบริเวณที่สันนิษฐานวาพระ

อานนทยืนรองไห และกราบสักการะ มกฏุพนัธเจดยี สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรรีะ  

ผานชม พราหมณเจดยี ซึ่งเปนสถานที่แจกพระบรมสารรีิกธาต ุ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม  

บาย นําทานออกเดนิทางสู ลมุพนิวีนั (ใชเวลาเดนิทาง 5 ชั่วโมง) ในเขตประเทศเนปาล ผาน

เมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลขีองอินเดยีเขาสูเมอืงสิทธารัตถะของ

เนปาลสถานทีต่ั้งอยูกึง่กลางระหวางกรุงกบลิพัสดุกับกรงุเทวทหะ ถึงพรมแดนอินเดีย-

เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเดินทางเขาสูเมืองสิทธารัตถะ 

 นําทานชม มหาสงัฆารามอนสุรณ สถานที่ประสูตขิองพระพุทธองค นําทานสวดมนต นั่ง

สมาธิ ที่สวนลุมพิน ีชมมายาเทววีหิาร ภายในมีรูปพระนางสริมิหามายาเทวแีกะสลักดวย

หินเปนรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยูพรอมกับพระสนมและขางหนาเปน

รูปเจาชายสิทธัตถะกมุารกาํลังกาวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณ ี 

ชมเสาศลิาจารกึทีพ่ระเจาอโศกมหาราช ปกไวตรงทีป่ระสตูิ ของพระสิทธัตถราชกุมาร 

โดยมีอกัษรพรหมีจารกึไว ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆและเจดยี สถานที่ผูเลื่อมใสศรัทธา



 

 

ไดสรางไว เปนพุทธบชูาตลอดมาไมขาดสายตั้งแตโบราณกาล  

นาํคณะถวายผาปา ณ วดัไทยลมุพนิ ีซึ่งจัดสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทแหง

ประเทศไทย 

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที ่HOTEL REDSUN  หรือใกลเคียง เมืองลุมพิน ี

1 มกราคม 62      เมอืงลมุพนิ ี เมอืงพาราณส ี 

เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานออกเดินทางสู เมอืงพาราณส ีหรอื วาราณส ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 – 6  

ชั่วโมง) ดินแดนแหงการแสวงบุญชําระบาปของชาวฮินด ูมรดกโลกทีม่ีชวีิตสี่พันปของ

อินเดียและเปนเมืองหลวงแควนกาส ีมีแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผาน มีประวัติศาสตร

ยาวนานกวา 4,000 ป จัดเปนเมืองสุทธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพและถือวาเปนเมืองอมตะ

ของอินเดีย เปนที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดแูละชาวพุทธทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่หองอาหารของโรงแรม 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมอืงสารนาท (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานชม สถปู

เจาคนัธ ีซึ่งสรางเปนอนุสรณที่ปญจวัคคียไดพบกับพระพุทธเจาเปนครั้งแรก ชม ธรรม

ราชกิสถปู เปนสถูปที่เคยเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารรีิกธาตุมากอน ชมมลูคนัธกฏุ ี

สถานที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที ่12  

ชมยสเจดยี สถานที่ซึง่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมใหกับยสกุลบตุร นําทานสวดมนต นั่ง

สมาธิท่ี ธมัเมกขสถปู ปาอิสิปตนมฤคทายวนัสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตน

สูตรโปรดเบญจวัคคียทั้งหา ชมพพิธิภณัฑสารนาถ จัดแสดงและรกัษาโบราณวัตถุที่ขุด

คนไดในบริเวณสารนาถเชนพระพุทธรูป พระโพธิสัตว เทวรูป เครื่องใชสอยในยุคนั้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏมิากรรมที่เปนเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนกั สิงห

อันเปนตราราชการแผนดินของอินเดีย จากนั้นนาํคณะถวายผาปา ณ วดัไทยสารนาถ 

18.00 

น. 

ชมพธิ ีอารตบีชูา แตหากเดนิทางมาถงึค่าํ นาํทานลองเรอืชมพธิบีชูาพระอาทติยตอนเชา  

นาํทานชมพธิ ีอารตบีชูา” หรอืการ “บชูาไฟ” รมิฝงแมน้าํคงคา  อารตี(พิธีบชูาไฟ) ใน

คัมภีรฤคเวทย กลาวถงึ การบูชาไฟ ซึ่งเปนพิธีกรรมที่เดนที่สุด เพื่อขอพรจากพระเปนเจา

ใหทรงมอบความสขุและความโชคดีใหแกผูทีบู่ชานั้น เครื่องสังเวยที่ใชในการบชูาไฟ

ของพราหมณ คือ บูชาดวยอาหารที่หุงตมแลว โดยจัดทําภายในบานประกอบดวย น้ํานม 

เมล็ดขาว เนยแข็ง เหลาโสม (กลั่นจากตนไม) ดอกไม เปนตน เมือ่ทําพิธีกรรมใหนํา

อาหารเหลานี้ใสลงไปในกองไฟ พรอมสวดสรรเสริญพระเปนเจา บูชาสังเวยไฟดวยชีวติ 

เครื่องสังเวยชีวิต เปนตนวาสัตว 4 เทา หรือสัตวปก รวมถึงมนุษย ซึ่งเปนวิวฒันาการของ

ศาสนาพราหมณในชวงตนคริสตสักราช เรยีกในนามศาสนาฮินด ูสัตวที่ใชในพิธีกรรม 

เชน แพะ แกะ ควาย ไก นก เปนตน โดยการนําเลือดสดๆ ใสลงไปในกองไฟที่กําลังลกุ

ไหม บูชาสังเวยดวยนํ้าโสม (เหลาโสมทีก่ลัน่จากตนไมชนิดหน่ึง) การเตรียมสถานที่ทํา

พิธี พระฮินดผููทําพิธีจะพิจารณาเลือกที่ที่จะกอไฟศักดิ์สิทธิ ์(เรยีกวา กองกณูฑ) โดยจะ

ใชมีดปลายแหลม หรอืไม ทําการขีดลงบนพื้นดิน 3 ขีด เพื่อเลือกสถานที่หลังจากนั้นก็จะ



 

 

ขุดดินบริเวณนั้นใหเปนสี่เหลี่ยมจตรุัสตกแตงผิวรอบๆ ใหเรียบ จากนั้นก็จะนําน้ํา

ศักดิ์สิทธิ์มาเทราดในนั้นแลวรอจนแหงสนทิตอมาก็เริ่มพิธีกรรมบูชาไฟ ในอินเดียเวลามี

การทาํพิธีกรรมบชูาไฟ เครื่องสังเวยที่สําคญัอีกอยางหน่ึง คือ หญาคา เชื่อวาเปนหญา

ศักดิ์สิทธิ์เกีย่วของกับพระเปนเจา จึงตองนําเอาหญาคามาเปนเครื่องสังเวยดวย หญาคา 

ในทางศาสนาพราหมณมีความเกี่ยวของกันคือ อาสนะที่ประทับของพระศิวะบนเขา

ไกรลาสทําดวยสิ่งนี ้ชาวฮินดูลทัธิศิวนิกายทีน่ับถือพระศวิะเปนเทพสูงสุด จะนําหญาคามา

เพ่ือเปนเครื่องบูชา     

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที ่GRAPEWINE  HOTEL  หรือใกลเคยีง เมืองพาราณส ี  

2 มกราคม 62     เมอืงพาราณส ี  เมอืงคยา   

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูตาํบลพทุธยาตาํบลพทุธคยา  (เดินทางประมาณ 4  ชัว่โมง) พุทธ

สถานสําคัญใน อําเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนพุทธสถานที่มีความสําคัญ

ที่สุด 1 ใน 4 แหง ของชาวพุทธ เนื่องจากเปนที่ตั้งสถานทีต่รสัรูของพระสัมมาสมัพุทธเจา 

พุทธสังเวชนียสถานทีม่ีความสําคัญท่ีสดุของชาวพุทธทัว่โลก 

นําทานชมบานนางสชุาดาหรอืสชุาฏากฏุ ี ธิดากฎมพีแหงตําบลอรุุเวลาเสนานิคมผูถวาย

ขาวมธุปายาสอันประณีตแดมหาบุรุษกอนการตรัสรู ชมวิวทิวทัศนริมฝง แมน้าํเนรญัชรา

บรเิวณทาสปุปตฏิฐะ สถานที่พระมหาบุรุษไดอธิษฐานลอยถาดทองริมฝงแมน้ํา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่หองอาหารของโรงแรม 

บาย  บรเิวณตนพระศรมีหาโพธิ ์ไมอนญุาตใหใชโทรศพัทในการถายรปู ตองเกบ็โทรศพัทไว

ในรถเทานัน้ แตสามารถใชกลองถายรปู    

กราบสกัการะพระพทุธเมตตา ในวิหารมหาเจดียพุทธคยา พระพทุธปฏิมากรปางมารวชิัย

ที่สรางดวยหินแกรนิตสีดําในสมัยปาละอายกุวา 1400 ป    หลวงพอพระพทุธเมตตา ถอื

วาเปนพระพุทธรูปที่ศกัดิ์สิทธิ์เชนกัน ประดษิฐานภายในเจดยีพุทธคยา ปางมารวิชยั หนา

ตักกวาง 147เซนติเมตร สูง 165 เซ็นติเมตร  ผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ซึ่งได

รอดพนจากการถกูทําลายได ในศตวรรตที ่13 มกีษัตริยฮินดูนามวาพระเจาสาสังกา ของ

รัฐเบงกอล ที่ไมตองการที่จะอยูภายใตการปกครองของแควนมคธ ซึ่งมีพระเจาปุรณวรมา 

เปนผูปกครองในสมัยนั้น ตองการประกาศตนเปนอิสระ จึงไดกรฑีาทัพมาทําลายจุด

ศูนยกลางของแควนมคธ คือบริเวณดินแดนแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ทันที ดวยหมายจะ

ทําลายขวัญของกษตัริยและประชาชนเสียกอน แลวจึงคอยยกทพัไปตีเมืองหลวงในขัน้

ตอไป เพราะบริเวณพทุธคยาน้ีมีตนพระศรมีหาโพธ์ิและพระพุทธเมตตาเปนหัวใจสําคัญที่

ชาวพุทธใหความเคารพนับถือกราบไหวบชูากันมาก ทําใหการขยายตัวทาง

พระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวางมากขึ้น   สกัการะมหาเจดยีพทุธคยาที่บรูณะในสมัย

พระเจาอโศก บริเวณน้ีเปนแผนดินศักดิ์สทิธิ์ที่สุดของโลกหรือเปนสะดือของโลกสถานที่

ตรัสรูของพระพุทธเจา พระมหาเจดียพุทธคยานี้ กอสรางดวยหินทรายสีน้ําตาลนวล มี

ลักษณะเปนทรงสี่เหลีย่ม จตัุรัสยอด แหลมคลายยอดพระเจดียทัว่ไป มีความสูงประมาณ 

170 ฟุต ฐานวัดโดยรอบได 121 เมตร พระเจาหุวิชกะ ทรงสรางตอมาจากสมยัพระเจา



 

 

อโศกมหาราชและมกีารซอมแซมบูรณะโดยทานผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรื่อยมา

นอกจากนี ้ยังมีองคเจดียเลก็ๆ ลดหลั่นกันไปอยูโดยรอบพระเจดยีองคใหญ จึงทําใหพระ

เจดียมีความงามยิ่งขึ้น มีหองสําหรับปฏิบัติธรรมอยูชั้นบน   

สกัการะสตัตมหาสถานในบรเิวณตนพระศรมีหาโพธิ ์

สปัดาหที ่1 เสด็จประทับภายใตรมไมมหาโพธ์ิ เสวยวมิุตติสุขตลอด 7 วัน 

สปัดาหที ่2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดยี ทรงยืนจองพระเนตรดตูนมหาโพธ์ิโดยมิได

กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน   

สปัดาหที ่3 เสด็จประทับ ณ รตันจงกรมเจดยี ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลวเสดจ็จงกรมอยูทีน่ี้

เปนเวลา 7 วัน 

สปัดาหที ่4 เสด็จประทับ ณ รตันฆรเจดีย เสด็จไปทางทิศพายัพ แหงตนศรีมหาโพธ์ิ 

ประทับนั่งขดัสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรมตลอด 7 

วัน   

สปัดาหที ่5 เสด็จไปประทับใตรมไมไทร โดยมีชื่อวา อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคน

เลี้ยงแกะ ทรงถูกธดิาทั้ง 

สามของพญามารวัสตใีชกริยาอิตถีสตรียัว่พระพุทธองคใหหลงแตไมสําเร็จ พระพุทธองค

ทรงขับไลธิดาทั้งสาม 

ออกไปเสีย   สปัดาหที ่6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใตรมไมจิก โดยมชีื่อวา มุจลินท 

ทางทิศอาคเนยแหง 

ตนมหาโพธ์ิ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเปนเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามวา พญา

มุจลินทนาคราช เกดิความ 

เลื่อมใสจึงไดแผพังพานปองพระพุทธเจาเปนเวลา 7 วัน เมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลาย

ขนดจําแลงกายเปน 

มานพ เขาไปถวายอญัชลีเฉพาะพระพักตรและจากไป   สปัดาหที ่7 เสด็จไปประทับ

ภายใตรมไมเกดโดยมชีื่อวา  

ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมตุติสขุตลอด 7 วัน    

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที่ HOTEL JATAKA INN   หรือระดับใกลเคียง เมืองพุทธคยา 

3 มกราคม 62       เมอืงคยา  เมอืงยางกุง  ประเทศเมยีนมาร 

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานชมบานนางสชุาดาหรอืสชุาฏากฏุ ี ธิดากฎมพีแหงตําบลอรุุเวลาเสนานิคมผูถวาย

ขาวมธุปายาสอันประณีตแดมหาบุรุษกอนการตรัสรู ชมวิวทิวทัศนริมฝง แมน้าํเนรญัชรา



 

 

บรเิวณทาสปุปตฏิฐะ สถานที่พระมหาบุรุษไดอธิษฐานลอยถาดทองริมฝงแมน้ํา  หากมี

เวลาแวะชมวัดนานาชาติ เชนวัดญี่ปุน วัดภฏูาน วัดทิเบต ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่หองอาหารของโรงแรม  

บาย เดินทางสูสนามบินนานาชาต ิเมืองคยา เพื่อเดินทางกลบั 

14.20 

น. 
ออกเดินทางสูเมืองยางกุง โดยสายการบินเมยีนมาร แอรเวย เทีย่วบนิที ่8M602 

17.40 

น. 

ถึงเมอืงยางกุง  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั   

 บริการอาหารค่ําที่หองอาหารของโรงแรม 

พักที ่ พักที่ DIAMOND CROWN HOTEL หรือใกลเคียง เมืองยางกุง 

4 มกราคม 62     เมอืงยางกุง   กรงุเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  

 

 

นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดยีชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดีย

ทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายกุวาสองพันหารอยกวาป เจดยีทองแหงเมืองดากอง 

หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดยีที่ใหญที่สุดในพมา สถานทีแ่หงนีม้ ีลาน

อธษิฐาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนาํดอกไมธปูเทยีน ไปไหว เพือ่

ขอพรจากองคเจดยีชเวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรางบารมแีละสริมงคล 

นอกจากนีร้อบองคเจดยียงัมพีระประจาํวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค หากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไปสรงน้าํพระประจาํวนัเกดิตน จะเปนสริมิงคลแกชวีติ พระเจดียนี้ไดรับ

การบรูณะและตอเตมิโดยกษตัรยิหลายรชักาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมด

น้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดษิฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสน

และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชร

พลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ 

เจดียจะไดชมความงามของวิหารสีท่ิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท

ซอนเปน ชั้นๆงานศลิปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นทีร่วมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดีย

ลวนมตีํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไป

แตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกู

ขึ้นมาแขวนไวที่เดมิได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคซีึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง

ศักดิ์สิทธิ์ ใหตรีะฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากนั้นใหทานชมแสง

ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป  

คาํไหวพระมหาเจดยีชเวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุ

โย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะ

ต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 



 

 

*** อธษิฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

ชม เจดยีโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจพุระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป 

ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลาง

องคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค และพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณอินเดียทาง

ใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดยีที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมมีุมสําหรับฝก

สมาธิหลายจุดในองคพระเจดียจากนั้นนําทานขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพ

เจาศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมาและชาวไทย  วธิกีารสกัการะรปูปนเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพือ่

ขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก ็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย 

หรอืผลไมอืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้กใ็หเอาเงนิจะเปนดอลลา บาท 

หรอืจาด กไ็ด (แตแนะนาํใหเอาเงนิบาทดกีวาเพราะเราเปนคนไทย) แลวเอาไปใสมอื

ของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวขอพรแลวดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว จากนัน้กเ็อา

หนาผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคนีท้านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว

จากนัน้นาํทานขามฝงไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะ

มาดอวเมี๊ยะ” ตามตาํนานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสตัวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมา

เคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืน

ไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวย

น้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่หองอาหารรานเปดปกกิ่งกับสลดักุงมังกร  

บาย หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูสนามบินเมืองยางกุง   

16.30 

น. 

ออกเดินทางกลับสูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมียนมารแอรเวย เที่ยวบินที ่8M331 

18.15 

น. 

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมอิ่มบุญถวนหนา  

 

 
 Have A Good Trip  

กราบขอบพระคณุลกูคาทกุทานทีไ่ววางใจเลอืกใชบรกิาร บรษิทั ธารา อารยะ แทรเวล 

 

*** อัตราคาบรกิารทานละ *** 

คาบรกิารรวม : 

 ตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยัดเสนทาง กรงุเทพฯ-ยางกุง–คยา-ยางกุง-กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินเมยีนมารแอรเวย 

 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน ณ วันที่ 29 มถิุนายน 

2561 



 

 

 คาโรงแรมที่พกั ตามทีร่ะบุในรายการหรือใกลเคียง 

 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ

 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ

 คารถรับสงและระหวางการนําเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คาวีซาเขาประเทศอินเดียและประเทศเนปาล  

 หัวหนาทัวรจากเมืองไทยและมัคคุเทศก ผูชาํนาญโปรแกรมดูแลทานตลอดทริป 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ  1,000,000 บาท 

 น้ําดื่มวันละ 2 ขวด /ทาน/วัน 

 

คาบรกิารไมรวม : 

 คาทปิไกดทองถิน่ พนกังานขบัรถ 35 เหรยีญดอลลาสหรฐั  

 คาทปิหวัหนาทวัร รวม 350 บาทตอทาน  

 คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการ 

 คาธรรมเนยีมน้ํามันของสายการบิน (ถาม)ี  

 คาทําเอกสารผูถือตางดาว 

 คาวีซาทีม่ีคาธรรมเนยีมแพงกวาหนังสือเดนิทางไทย 

 คาน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ตอทาน 

 •คาบรกิารไมรวมภาษ ี7 %  และภาษ ีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

 

การชาํระเงนิ 

1. ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เงินคามัดจําเปนจํานวนเงิน 10,000.- บาท ตอผูโดยสารหนึ่งทาน  

2. สวนที่เหลือชาํระกอนการเดินทางอยางนอย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

คืนคามัดจําทั้งหมด 

เงือ่นไขการยกเลกิ  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือ

เทศกาลทีต่องการันต ีมัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามดัจําที่พัก โดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)  

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

เงือ่นไขตางๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 



 

 

3. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบินเหตุการณ

ทางการเมือง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศเน่ืองจากมี

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสือ่มเสียหรือ

ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมอืงพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไม

วาจํานวนทั้งหมด หรอื บางสวน 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่ง

บนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติหรอื คนตางดาวที่พํานกัอยูในประเทศไทย 

7. บริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณทีี่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

8. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการ

ชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย   

เอกสารทีใ่ชประการกอบขอวซีาอนิเดยีและเนปาล 

วซีาอนิเดยี ขอวซีาแบบ E-VISA   

1. พาสปอรตตัวจริง มอีายุการใชงานคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน 

2. รูปถายขนาด 2 หรือ 1.5  นิ้ว  พื้นหลังสขีาวเทานั้น  

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอรมทีแ่นบมาใหโดยสมบรูณครบถวนเพราะตองกรอกผาน

ระบบออนไลน 

 

Airbus A320 

 


