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บทคดัย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม“ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล ์Gen B” 
และเพื่อให้ไดโ้ปรแกรมตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B กลุ่มลูกคา้ของบริษทัมีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen 
B มีอาย ุ45-63ปี ปัจจุบนัการท าตลาดกบักลุ่มGen B มีมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีก าลงั
ซ้ือ มีศกัยภาพในการบริโภคสินคา้เพื่อใช้ชีวิตและการเท่ียวพกัผ่อนหลงัจากการท างานอย่างมี
ความสุข บริษทัทวัร์ส่วนใหญ่ท าการตลาดการท่องเท่ียวของคนกลุ่มGen B ขอ้ดีของกลุ่มGen B คือ 
หากรู้สึกดีประทบัใจกบัการบริการ ก็มีการใช้บริการซ ้ าอย่างต่อเน่ืองหรือบอกต่อผูอ่ื้นให้มาใช้
บริการเพิ่มดว้ย  จึงได้จดัท าโครงงานตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล ์
Gen B ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B ศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมใน
โครงงาน 

ประโยชน์จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B ท าให้บริษทัทวัร์ไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ยงัท าให้นกัศึกษาไดค้วามรู้
เก่ียวกับการปฏิบติังานในด้านโปรแกรมทวัร์และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆและลูกค้าได้รับความรู้
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และการบริการท่ีประทบัใจ 
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Abstract 
 

The objectives of this project were to study tourism behavior of Gen B tourists, to 
explore social and cultural factors, and to develop the program entitled "Following Buddha's 
Footprint, Nepal, India with Full of Merit & Delight in Gen B Style.” There were various types of 
customers, especially Gen B customers, aged 45-63 years old. Marketing with Gen B has grows 
because Gen B has a large segmentation with high purchasing power in terms of product 
consumption for a lifestyle of relaxing travel after hard work. Most tour operators focus on Gen B 
tourists because this group tends to repurchase and deliver positive word-of-mouth to promote the 
product if impressed. Therefore, the project entitled “Following Buddha's Footprint, Nepal, India 
with Full of Merit & Delight in Gen B Style,” was developed to study Gen B tourists’ behaviors 
and to study social and cultural factors in the project.   

This project would be beneficial by studying Gen B tourists’ behaviors as the guidelines 
for tour operators to make a plan for improving and developing other tourist attractions. Besides, 
students can learn work operation regarding tour program and tourist attractions and customers 
will gain information about tourist attraction and impressive service.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จ ากัด ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ ดร.เบิร์ต ธรรม
หรรษา (ดร.นิติกานต ์ธรรมหรรษากุล ,2561) ประธานชมรมธรรมหรรษา ประธานกองทุนบุญกุศล
นิธิธรรมหรรษา และผูด้  าเนินรายการ “ธรรมหรรษา” ทางสถานีวิทยุ พล.ม.2 รอ.AM.960, วพท. 
AM.792,มก.บางเขน AM. 1107,พล.1 รอ. AM. 1422, พล 1 รอ. AM.1350 และสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วพช. FM.104.25 และรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ช่อง 8 ทีวีพูดได ้
(www.thaitv8.com) จานด า PSI ช่อง 276 และเคเบิ้ลทีวี เป็นตน้ ทุกวนัองัคาร เวลา 19.00-20.00 น. 
พร้อมดว้ยคุณนาวิน จูบิดา และคณะรวม 7 คน เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ เบ้ืองตน้
เม่ือปี พ.ศ.2540 ไดจ้ดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ใชช่ื้อตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียว
วา่ “ธรรมหรรษาทวัร์” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2546 ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบ
ของบริษทัจ ากดั (บจก.) ใชช่ื้อตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวฯ) 
พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง และใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ (กรมการขนส่ง) วา่ “บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั”   

ในปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ของบริษทัมีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen B มีอายุ 45-63ปี 

ปัจจุบนัการท าตลาดกบักลุ่มGen B มีมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีก าลงัซ้ือ มีศกัยภาพใน

การบริโภคสินค้า ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหากก าลังท างานอยู่ก็จะสะสมเงิน เพื่อใช้ชีวิตและการเท่ียว

พกัผ่อนหลงัจากการท างานอย่างมีความสุข รายงานจากทะเบียนราษฎรประชากรไทยอยู่ในกลุ่ม

Gen B ประมาณ13.4ลา้นคน ท่ีเหลือก าลงัเคล่ือนตวัเขา้สู่วยัสูงอายุแลว้ประมาณ3ลา้นคน และก าลงั

เกษียณอายุ บริษทัทวัร์ส่วนใหญ่ท าการตลาดการท่องเท่ียวของคนกลุ่มGen B ขอ้ดีของกลุ่มGen B 

คือ หากรู้สึกดีประทบัใจกบัการบริการ ก็มีการใชบ้ริการซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองหรือบอกต่อผูอ่ื้นให้มาใช้

บริการเพิ่มดว้ย   
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม“ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิม

บุญ สุขใจ สไตล ์Gen B” 
1.2.3 เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล ์Gen B 

ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B  
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงงาน “ตามรอยพระพุทธบาท 
เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล ์Gen B” 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 บริษทัทวัร์ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
 1.4.2 นกัศึกษาไดค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานในดา้นโปรแกรมทวัร์และแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ 
 1.4.3 ลูกคา้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และการบริการท่ีประทบัใจ 
 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การจดัท าโครงงานหวัขอ้ “ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล์ Gen 

B” ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาเรียนรู้และการด าเนินงานการโดยไดศึ้กษาจากบริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ 
แอนด ์แทรเวล จ ากดั  ดงัน้ี 
 
2.1 ข้อมูลแสวงบุญ อนิเดีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  
ท่ีมา :  https://www.cheaptickets.co.th/flights/india/what-to-do 

 
  อินเดียเป็นตน้ก าเนิดของหลายศาสนาท่ีส าคญั อาทิ พราหมณ์ ฮินดู เชน รวมถึงศาสนาพุทธ 
สังคมอินเดียจึงเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้งยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนาท่ีต่างกนั 

อินเดียมีความส าคญัในฐานะเป็นดินแดนพุทธภูมิ คือเป็นดินแดนท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญัทาง
พุทธศาสนาหลายเหตุการณ์ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประสูติท่ีลุมพินี (ปัจจุบนัอยู่ใน
ประเทศเนปาล) ตรัสรู้ท่ีพุทธคยา รัฐพิหาร แสดงปฐมเทศนาท่ีสารนาถ และปรินิพพานท่ีกุสินารา 
รัฐอุตรประเทศ สถานท่ีทั้ง 4 แห่งน้ี พระพุทธองคไ์ดต้รัสไวว้า่ เป็นสถานท่ีท่ีชาวพุทธจะสามารถ
ระลึกถึงพระองคไ์ด ้ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ท่ีชาวพุทธทัว่โลกนิยมเดินทางไป
สักการะ นอกจากน้ี ในปัจจุบนัยงัมีสถานท่ีท่ีอาจกล่าวไดว้า่เป็น Unseen Buddhist Circuit ท่ีส าคญั
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ของอินเดียท่ีเร่ิมได้รับความนิยมในหมู่ผูแ้สวงบุญชาวพุทธ อาทิ เมืองสาวตัถี ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี 
พระพุทธเจา้ทรงจ าพรรษาอยูน่านท่ีสุดถึง 26 พรรษา เมืองไวสาลี ท่ีมีเสาหินพระเจา้อโศกมหาราช
ท่ียงัมีความสมบูรณ์ท่ีสุด ถ ้าอชนัตา เอลลอรา ท่ีเป็นผลงานของชาวพุทธท่ีแกะสลกัภูเขาทั้งลูกให้
เป็นถ ้ า และเป็นพระพุทธรูปต่างๆ และวฒันธรรมพุทธแบบมหายานในแควน้ลดา (Ladakh) ท่ีมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามไม่แพห้ลายๆ ประเทศในยุโรป เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัสถานเอกอคัรราชทูต ณ 
กรุงนิวเดลีมีนโยบายส่งเสริมพุทธศาสนาในอินเดียท่ีนอกเหนือไปจากเส้นทางสังเวชนียสถานท่ีเรา
รู้จกักนัเป็นอยา่งดีแลว้ 

ในฐานะท่ีสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งน้ี (3 แห่งอยูใ่นอินเดีย 1 แห่งอยูใ่นเนปาล) เป็นท่ีนิยม
ของผูแ้สวงบุญชาวไทยท่ีนิยมเดินทางมาสักการะตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี 
เป็นเวลา 6 เดือน และบริษทัไทยไมลไ์ดเ้ปิดเส้นทางบินตรง เส้นทางกรุงเทพฯ – คยา และกรุงเทพฯ 
– พาราณสี ในช่วงเวลา 6 เดือน ดงักล่าว สถานเอกอคัรราชทูตฯ จึงไดจ้ดัท าเพจ “แสวงบุญใน
อินเดีย” ข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ค  าแนะน าในการมาแสวง
บุญ และให้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพุทธสถาน หรือ
ขอ้คิดและธรรมะต่างๆ 

การมาแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมินั้น ไม่ใช่การมาท่องเท่ียวท่ีสะดวกสบายนกั ผูแ้สวง
บุญต้องมีศรัทธาสูงพร้อมท่ีจะเผชิญกับความล าบาก บางคร้ังก็อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพและ
อุบติัเหตุ การเตรียมตวัให้พร้อมและศึกษาขอ้มูลค าแนะน าต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และจะช่วยให้
การเดินทางมาแสวงบุญประสบผลตามความตั้งใจมากข้ึน 

ขอ้มูลท่ีสถานเอกอคัรราชทูตน ามาเผยแพร่ในเพจน้ี ไดท้ั้งจากพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย 
พระนกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างๆ และจากทางการอินเดียท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหวงัว่าขอ้มูล
ส าหรับผูแ้สวงบุญน้ีจะเกิดประโยชน์กบัผูแ้สวงบุญชาวไทยทุกท่าน 

ค าแนะน าการเตรียมตวัไปแสวงบุญสักการะสังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาล 
1. เตรียมใจ การไปอินเดียถือว่าเป็นการไปแสวงบุญในฐานะชาวพุทธท่ีตอ้งการสักการะ

และบูชาคุณพระพุทธเจา้ ดงันั้นการไปสักการะสถานท่ีดงักล่าวเหล่าน้ี ถือวา่ไประลึกถึงองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้และใหเ้กิดสติ ปลงธรรมสังเวชวา่ทุกอยา่งยอ่มมีเหตุ เกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป เป็น
ของธรรมดา ในฐานะชาวพุทธจึงถือเป็นการไปสักการะพระพุทธองคท่ี์ตรงจุดท่ีสุด ณ สถานท่ีจริง 
เป็นการตามรอยพระพุทธบาทในดินแดนพุทธภูมิ ทั้งน้ี เป็นท่ียอมรับกนัว่าในฐานะพุทธมามะกะ 
ควรหาโอกาสไปสักคร้ังหน่ึงในชีวติ 

นอกจากการเตรียมใจท่ีเป็นบุญแลว้ ยงัตอ้งเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ความยากล าบากในการเดินทาง และสุขอนามยัต่าง ๆ ท่ีบ่อยคร้ังก่อให้เกิด
ความร าคาญจนท าใหก้ารมาท าบุญกลบัไม่ไดรั้บความสบายใจกลบัไป แต่ถา้ท่านทั้งหลายเตรียมใจ
ใหพ้ร้อมแลว้ บุญกุศลท่ีท าในคร้ังน้ีก็จะไดก้ลบัไปอยา่งเป่ียมลม้เลยท่ีเดียว เคยมีคนกล่าวกบัผูเ้ขียน
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วา่ “อยากมาไหวพ้ระท่ีอินเดีย แต่กลวัสกปรก กลวัร้อน กลวัขอทาน กลวัหนู กลวัห้องน ้ าไม่สะอาด 
กลวักินอาหารแขกไม่ได”้ ผูเ้ขียนจึงไดบ้อกกลบัไปวา่ถา้ยงัมีความกลวัเหล่าน้ีอยู ่ก็อยา่เพิ่งมาอินเดีย
เลย แปลวา่คุณยงัไม่พร้อมทั้งกายและใจท่ีจะมาไดรั้บบุญ 

2. เตรียมกาย การเดินทางไปแสวงบุญโดยปกติใช้เวลา ประมาณ 7-10 วนั เดินทางโดย
เคร่ืองบินจากกรุงเทพฯ ไปลงท่ีคยาหรือพาราณสี จากนั้นนัง่รถบสัไปยงัสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 
ทั้งในอินเดียและเนปาล ซ่ึงเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์นั้นนาน บางช่วงเดินทางทั้งวนั การ
เตรียมสุขภาพให้พร้อมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัควรหารือแพทยว์่าจะสามารถเดิน
ทางไกลไดห้รือไม่ หรือหากเดินทางได ้ก็ควรเตรียมยาประจ าตวัและสมุดสุขภาพเป็นภาษาองักฤษ
ไปด้วย เผื่อกรณีฉุกเฉิน จะได้มีข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้อง การเตรียมกายเป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงต้อง
ตระหนกัวา่ท่านตอ้งสามารถช่วยตวัเองไดใ้นระดบัหน่ึง หากเป็นผูสู้งอายุ แมจ้ะมีคนดูแลแต่ก็ตอ้ง
สามารถดูแลตวัเองได ้ท่านท่ีทราบวา่แพอ้ะไร ก็ควรเตรียมยารักษาโรคนั้นไปดว้ย รวมทั้งสุขภณัฑ์
พกพาประจ าตวัท่ีท่านตอ้งใชใ้นระหว่างการเดินทาง อาทิ กระดาษทิชชู่เปียก เจลลา้งมือ ฯลฯ เพื่อ
รักษาความสะอาด รวมทั้งเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมส าหรับการไปแสวงบุญ ทั้งน้ี ช่วงฤดูการแสวงบุญจะ
อยูใ่นช่วงอากาศหนาว จึงตอ้งเตรียมเส้ือผา้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม และควรเตรียมอุปกรณ์กนั
ฝุ่ นหากเป็นผูท่ี้มีอากาศแพฝุ้่ นหรือเป็นผูสู้งอาย ุเน่ืองจากการเดินทางตอ้งเผชิญฝุ่ นควนัตลอดเวลา 
 ในปัจจุบนันบัวา่เป็นบุญของผูแ้สวงบุญท่ีพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล น าโดยพระ
เดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ ์ไดจ้ดัทีมแพทยม์าประจ าการท่ีเมืองคยา และกุสินารา ในช่วงฤดูการ
แสวงบุญ มีรถพยาบาลเคล่ือนท่ีเร็วในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งมีการสร้างจุดแวะพกัระหวา่งทางไปสังเวช
นียสถานต่างๆ ท่ีเป็นทั้งวดั ทั้งร้านขายของท่ีระลึก และหอ้งสุขาท่ีสะอาด ท่ีผูเ้ขียนมกัจะบอกใคร ๆ 
วา่สามารถเอาตวัลงไปนอนในหอ้งน ้านั้นไดอ้ยา่งสบาย ๆ 
 3. เตรียมขอ้มูล เม่ือตดัสินใจวา่จะไปแสวงบุญ และไดเ้ตรียมตวัเตรียมกายแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งท า
ก็คือหาขอ้มูลของการเดินทาง ขอ้มูลบริษทัทวัร์ท่ีจะใช้บริการซ่ึงก็หาไม่ยากนกัจากอินเตอร์เน็ต 
ทั้งน้ี ใน พ.ศ. 2559 ผูเ้ขียนมกัไดรั้บการร้องเรียนจากผูแ้สวงบุญว่าถูกบริษทัทวัร์หลอก เช่น ไม่
ช้ีแจงให้ชัดเจนว่าจะตอ้งนอนบนรถทวัร์ทุกวนั หรือให้บริการแลกเงินบาทเป็นเงินรูปีในอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเอาเปรียบลูกทวัร์ หรือแมก้ระทัง่ทิ้งลูกทวัร์ไวใ้นบางสถานท่ีโดยไม่นบัจ านวนลูกทวัร์
ให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทาง ดังนั้น การเลือกบริษทัทวัร์ท่ีน่าเช่ือถือ และอ่านรายละเอียดการ
เดินทาง ท่ีพกั ร้านอาหารให้ชัดเจน ก็จะป้องกันความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลังได ้
นอกจากนั้นการอ่านขอ้มูลคร่าวๆ ของสถานท่ีต่าง ๆ ก่อนเดินทางถึงสถานท่ีจริงจะยิ่งท าให้การ
เดินทางมาแสวงบุญนั้น น่าประทบัใจและเป็นท่ีจดจ า 

ขอ้มูลท่ีส าคญัอีกอยา่งท่ีควรรู้ คือ พุทธคยาน้ีอยู่ในรัฐพิหารซ่ึงอยู่ในเขตอาณาของสถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ในส่วนของสารนาถ สถานท่ีปฐมเทศนาและกุสินารา สถานท่ี
ปรินิพพาน อยูใ่นรัฐอุตตระประเทศซ่ึงอยูใ่นเขตอาณาของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ส่วน



6 
 

 

 

ลุมพินีอยู่ในการดูแลของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกาฏมาณฑุ (ประเทศเนปาล) ดงันั้น หากผู ้
แสวงบุญตอ้งการติดต่อหน่วยงานท่ีใกลท่ี้สุดในระหวา่งแสวงบุญก็สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองกลักตัตตา (+91 9830260382) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (+91 9599321484) และ
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ (เนปาล) (+977 9801069233) ได ้

4. เตรียมเดินทาง การเตรียมการเดินทางก็คือการเตรียมสัมภาระ เส้ือผา้ อุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งยารักษาโรค ซ่ึงมีขอ้แนะน า ดงัน้ี 

 น าเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัการเดินทางโดยรถยนต์และท่ีใส่สบายเหมาะส าหรับการปฏิบติั
ธรรม 

 เส้ือผา้ส าหรับอากาศหนาว 
 ไฟฉายและยากนัยงุ 
 อยา่น าของมีค่าติดตวัไป 
 เตรียมยารักษาโรคประจ าตวัและของใชส่้วนตวั 
 เตรียมเงินไปให้เหมาะสมและพอดีกบัการเดินทาง 10 วนัรวมทั้งส าหรับการท าบุญตามวดั

ต่างๆ ซ่ึงหากเป็นวดัไทย สามารถท าบุญดว้ยเงินไทยหรือเงินเหรียญสหรัฐฯได้ นอกนั้น
เป็นเงินรูปีอินเดีย 

 มือถือควรขอใชบ้ริการโทรระหวา่งประเทศ หรือมาซ้ือซิมของอินเดียใชโ้ทรกลบัประเทศ
ไทย 

 หนงัสือเดินทางควรเก็บรักษาใหดี้และถ่ายเอกสารท าส าเนาไว ้
 สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งในอินเดียอาจไม่อนุญาตให้น าโทรศพัทมื์อถือเขา้ไปดว้ย ซ่ึงหาก

พลดัหลงกนัจะท าให้ผูแ้สวงบุญไม่สามารถติดต่อบริษทัทวัร์ได ้ผูแ้สวงบุญจึงควรจดเบอร์
โทรศพัท์ของบริษทัทวัร์ และเบอร์โทรสถานเอกอคัรราชทูตฯ ติดตัวไวเ้สมอ เพื่อให้
สามารถขอความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ ให้โทรศพัท์แจง้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหไ้ด ้

5. การเตรียมพร้อมระหวา่งการเดินทาง ในระหวา่งการเดินทาง ส่ิงท่ีท่านจะตอ้งเจอ มีดงัน้ี 
 ความไม่สะอาดของสถานท่ีและส่ิงของในระหวา่งการเดินทาง จึงควรเตรียมสุขภณัฑท์ า

ความสะอาดส่วนตวัไปดว้ย 
 การด่ืมน ้าควรซ้ือท่ีเป็นขวดท่ีมีมาตรฐานหรือท่ีเป็นกระป๋องเท่านั้น 
 อาหารควรเป็นอาหารท่ีทวัร์แนะน าเท่านั้น 
 คนขายของขา้งทางท่ีจะคะย ั้นคะยอใหซ้ื้อของ ควรต่อรองราคาเท่าท่ีจะท าได ้หากไม่สนใจ 

ใหเ้ดินผา่นโดยไม่ตอ้งแสดงความสนใจ 
 อยา่ออกนอกกลุ่มหรือเส้นทางโดยล าพงั หากเกิดปัญหาต่างๆ ใหรี้บแจง้หวัหนา้ทวัร์ 
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 การเดินทางไปตามสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางท่ียาวนานระหวา่งจุดหมาย และระหวา่ง
ทางก็มกัจะไม่มีจุดจอดรถท่ีเหมาะสมมากนกั ยกเวน้วดัไทย หอ้งน ้าอาจไม่สะอาด
เท่าท่ีควร ผูแ้สวงบุญจึงควรท าใจและเตรียมพร้อมส าหรับการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ โดย
ปรึกษาหวัหนา้ทวัร์ทุกการเดินทางระหวา่งวนั 

 การพกัในวดัไทย ควรรักษากริยา มารยาทและส ารวมเพราะอยูใ่นเขตวดั และรักษาความ
สะอาดใหก้บัสถานท่ีทุกคร้ัง 

 กรณีหนงัสือเดินทางหาย ตอ้งติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกลักตัตา หรือ สถาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ใหอ้อกเอกสารเดินทางกลบัประเทศจึงจะสามารถเดินทาง
กลบัได ้ทั้งน้ี หลีกเลียงการหยบิหนงัสือเดินทางออกมาดูในท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน เพราะอาจ
ถูกขโมยหรือวิง่ราวได ้

 
2.2 ข้อมูลแสวงบุญ เนปาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 เจดียโ์พธินาถ ประเทศเนปาล  
ท่ีมา : http://www.tripdeedee.com 

 
เนปาล คือความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัและ สถาปัตยกรรม นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียว

เนปาลเกือบทั้งหมดจึงมีเป้าหมายไปชมความสวยงามของ ธรรมชาติ ความสวยงามของเทือกเขา
หิมาลยั ความสวยงามของวดัและวงัท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรม 

http://www.tripdeedee.com/
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1. วดัพุทธนาถ เจดียโ์พธินาถ เป็นวดัท่ีมีสถูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเนปาล เป็นวดัทาง
พุทธศาสนาสร้างตามศิลปแบบธิเบต สามารถเดินข้ึนไปท่ีดา้นบนไดเ้พื่อชมวิวโดยรอบได ้และจะ
ไดเ้ห็นผูค้นเดินหมุนระฆงัท่ีประดบัอยูโ่ดยรอบและพร ่ ามนตร์ไปตลอด เป็นการปฏิบติัสมาธิ และ
บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในรูปแบบของชาวพุทธธิเบต 

2. วดับาราฮี เป็นวดัซ่ึงสร้างถวายพระวษิณุ ในปางท่ีพระองคอ์วตานกลายเป็นหมูป่า เพื่อ
มาช่วยเหลือชาวโลก ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองโภคราจะมานมสัการทุกเชา้เพื่อขอพร ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
จะไดเ้ดินเล่นบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเป็นยา่นร้านคา้ขายของท่ีระลึกมากมาย 

3. วดักุมารี หรือกุมารี ฆระ เป็นท่ีพ  านกัของเทพธิดากุมารี ซ่ึงเป็นตวัแทนแห่งพระอุมาเทว ี
เป็นเทพท่ีถือก าเนิดโลกมนุษย ์โดยพิธีน้ีจะผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี มาจาก
ตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจา้เท่านั้น และเม่ือเสร็จพิธีการ จะได้รับการอนัเชิญไป
พ านักท่ีว ังกุมารี จนกว่าจะมีรอบเดือนนับเป็นการส้ินสุดภารกิจการด ารงต าแหน่งกุมารี 
หนา้ท่ีของกุมารี คือท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ 

4. นารายณัหิตี ดูร์บาร์ เป็นพระราชวงัหลวงในปัจจุบนั มีนารายณัหิตี ซ่ึงเป็นน ้ าพุท่ีเก่าแก่
และทรงคุณค่าทางประวติัศาตริย ์ตั้งอยู่ท่ีส่วนดา้นใตข้องพระราชวงั สามารถเขา้เยี่ยมชมไดเ้ฉพาะ
วนัพฤหสับดี บ่ายโฒงถึงบ่ายสามโมง 

5. พุทธนิลกณัฐะ ฐานของเขาศิวะปุรี เป็นท่ีประดิษฐานรูปสลกัหินของพระวิษณุ ในท่า
นอนท่ีเต็มไปด้วยงูกลางเกษียรสมุทร ถือเป็นงานแกะสลกัหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี มีอายุกว่า 5 
ศตวรรษ ตั้งอยูต่รงกลางของสระน ้าเล็กๆ ท าใหดู้เหมือนลอยอยูเ่หนือน ้า 

6. พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เป็นท่ีรวบรวมอาวุธและส่ิงประดิษฐ์ ของเนปาล
ตั้งแต่ยคุโบราณ ยคุกลาง จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ซ่ึงการจดัแสดงทางโบราณคดีและทาประวติัศาสตร์ 
โดยเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั ยกเวน้วนัองัคารและวนัหยดุราชการฤดูร้อน 

7. พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ธรรมชาติ ตั้งอยูห่ลงัเนินเขาสวะยมัภูนาถ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็น
แหล่งรวบรวมสัตว ์อาทิ สัตวเ์ล้ือยคลาน ผีเส้ือ ปลา นก ฯลฯท่ีมีการเก็บรวบรวมมาจากทัว่ประเทศ 
พิพิธภณัฑน้ี์เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัยกเวน้วนัเสาร์และวนัหยดุราชการ 

6. วดัปศุปฏินาถ ตวัวดัสร้างข้ึนมาในสมยักษตัริยแ์ห่งราชวงศม์ลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะ 
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าพคัมาตี วดัน้ีมีหลงัคาท าดว้ยทองซ้อนกนั 2 ชั้น และมีประตูเงิน ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดวดัหน่ึงในศาสนาฮินดู นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมตวัวดัและดูกิจกรรมท่ีมีข้ึนภายใน
อาณาเขตของวดัไดว้ดัน้ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนวดัแห่งน้ีเป็นมรดกโลกแลว้ 

7. จิตวนั อุทยานหลวงแห่งชาติจิตวนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของเนปาล และยงัเป็นยุทยานแห่งชาติท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงมีแม่น ้ าส าคญั 3 สาย
ไหลผ่านคือ แม่น ้ าราฟ แม่น ้ านารายยาณี และแม่น ้ ารีฟ พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยู่ในพื้นท่ีน้ี คือตน้สาละ ตน้
โพธ์ิ ตน้นุ่น ตน้มะเด่ือ มีสัตวป่์ามากมายและมีบา้นพกัชั้นเยีย่มส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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8. ภกัตะปูร์ เป็นเมืองโบราณท่ีเรียกไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์ทั้งเมืองเลยก็ว่าได ้ซ่ึงท่ีน่ีจะราย
ลอ้มไปดว้ยวดั วงั ศาสนสถานโบราณ สลบักบับา้นเรือนของผูค้นท่ีอาศยัอยูด่ ั้งเดิม มีจตุัรัสตั้งอยูใ่จ
กลางเมือง ซ่ึงไฮไลทข์องเมืองคือเทวาลยั 5 ชั้น ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กบัเทพีแห่งพลงัและอ านาจ 
พระนางลกัษณมี โดยมีรูปป้ันมนุษย ์สิงห์ ชา้ง ครุฑ และเทวดาเรียง ทั้งซ้ายและขวาของบนัไดข้ึนสู่
เทวาลยั สร้างความอลงัการและน่าเกรงขามมาก 

9. ตาโตปานี ตาโตปานี หมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสวยงามคลา้ยรูปวาด มีน ้ าพุร้อน
แห่งตาโตปานี ท่ีว่ากนัว่ามีช่ือเสียงและช่วยรักษาโรคได ้ห่างออกไปไม่ก่ีกิโลฯ ยงัมีบนัจ้ีจมัพใ์ห้
เล่นและรีสอร์ตท่ีสวยงามใหเ้ลือกบริการดว้ย 

10. น ้าตกเดวี ่น ้าตกน้ีแปลกกวา่ท่ีอ่ืนตรงท่ีตอ้งชะโงกหนา้กม้ลงไปดู เพราะเป็นน ้ าตกท่ีทิ้ง
ตวัลงจากล าธารลงสู่ช่องเขาเบ้ืองล่างลึกลงไปกวา่ 100 เมตร เป็นน ้ าตกท่ีตั้งช่ือตามเด็กชายเทวี ท่ีมา
เสียชีวติพร้อมคู่รักท่ีน ้าตกแห่งน้ี นบัไดว้า่เป็นน ้าตกท่ีมีความลึกท่ีสุด 

11. ทะเลสาบเฟวา ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมี
รูปร่างคลา้ยหางปลา ซ่ึงท่ีน่ีเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ มีมนต์ขลงัท าให้นกัท่องเท่ียวอยากไป
เยอืนสักคร้ัง ตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวดับาลาฮี มีสถูปสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตดักบัพื้น
น ้าสีเขียวมรกต 

12. ถ ้าพระศิวะ ถ ้าแห่งน้ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่นใตดิ้น ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปสลกัของพระศิวะ
องคใ์หญ่ มีโอกาสเขา้ชมนอ้ยมาก เน่ืองจากน ้ามีน ้าไหลท่วมเขา้มาภายในตลอด 

13. กอร์ขา เป็นสถานท่ีประสูติของกษตัริยป์ฤถวี นารายณั ชาห์ มหาราชผูว้างรากฐาน
ประเทศเนปาลยุคใหม่ ซ่ึงหากอยู่บนเนินเขาจะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงคือท่ีตั้งของ
ปราสาทโบราณท่ีงดงามอย่าง กอร์ขา ดูร์บาร์ ซ่ึงถือเป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมแบบเนปาลท่ี
งดงาม 

 14. ลุมพินี ลุมพินีเป็นสถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะเจา้ชายในราชวงศศ์ากยะ และ
ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในเวลาต่อมา ท่ีน่ีถือไดว้่าเป็นสถานท่ีแสวงบุญของผูค้นทัว่
โลกท่ีมีศรัทธาในพุทธศาสนา เป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่งท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทาง
มาเพื่อสักการบูชาสถานท่ี ท่ีประสูติของพระองค ์

15. วดัพุทธนาท  เป็นวดัทางพุทธศาสนาสร้างตามศิลปแบบธิเบต เป็นวดัท่ีมีสถูปท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศเนปาล ท่านสามารถเดินข้ึนไปท่ีดา้นบนไดเ้พื่อชมวิวโดยรอบ ในระหว่างท่ีเดิน
รอบท่านจะเห็นผูค้นชาวธิเบตคอยหมุนระฆงัท่ีประดบัอยู่โดยรอบ และจะพร ่ ามนตร์ไปตลอด ซ่ึง
นบัว่าเป็นการปฏิบติัสมาธิ และบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในรูปแบบของชาวพุทธธิเบต วดัลามะแบบธิเบต
นั้นจะอยูท่ี่บริเวณน้ีเช่นกนั 
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 16. วดับาราฮี สร้างถวายพระวิษณุ ในปางท่ีพระองคอ์วตาน เป็นหมูป่า เพื่อมาช่วยเหลือ
ชาวโลก ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองโภคราจะมานมสัการทุกเชา้เพื่อขอพร อิสระให้ท่านจะไดเ้ดินเล่น
บนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเป็นยา่นร้านคา้ขายของท่ีระลึกมากมาย  

17. เจดียส์วยมภูนารท (วดัลิง) เจดียท์างพุทธศาสนาอนัเล่ืองช่ือของเนปาล นบัเป็นเจดีย์
องคห์น่ึงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ท่ีองคเ์จดียจ์ะมีรูปคิ้วและดวงตาอยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงหมายถึงดวง
พระเนตรเห็นธรรมแห่งพระพุทธองค ์เพ่งมองออกไปทั้ง 4 ทิศ โดยความจริงแลว้เจดียแ์ห่งน้ี เป็น
เจดียอ์งคแ์รกแห่งการสร้างเมืองเนปาลเลย 

 
เทศกาลส าคัญของเนปาล 

เทศกาล ของชาวเนปาลส่วนมากจะมีความเก่ียวพนักบั ศาสนา ซ่ึงจะมีตลอดทั้งปี ทั้งท่ี
เก่ียวกบัตวับุคคล สถานท่ี หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ซ่ึงนอกจากชาวเนปาลแลว้ ยงัมีนกัท่องเท่ียวทัว่
โลกร่วมงานกนัอีกมากมายดว้ย 

1. มาเกสังกรานติ มาเกสังกรานติ ถือเป็นวนัสงกรานต์ของเนปาล ซ่ึงจะมีประชาชนจะ
ออกมาจากบา้น ร่วมในพิธีอาบน ้าเพื่อลา้งความอปัมงคล และยงัเป็นการตอ้นรับฤดูแห่งความอบอุ่น
ท่ีจะมาเยอืนอีกดว้ย 

2. พิธีมหาสนาน พิธีมหาสนาน จดัข้ึนท่ีวดัปศุปตินาถ เป็นพิธีสรงน ้ าพระศิวะ โดยใช้
น ้านม โยเกิร์ต น ้าผึ้ง เนยบริสุทธ์ิ และมีการเปล่ียนเคร่ืองฉลองพระองค ์

3. งานโลซาร์ งานโลซาร์ ถือเป็นงานข้ึนปีใหม่ของชาวทิเบตในเนปาล ในงานจะมีการลงสี
และประดบัประดาสถูปทั้งสองอยา่งงดงาม และเป็นการเฉลิมฉลองดว้ยการเตน้ร าท าเพลง ระบ าลา
มะ พร้อมดว้ยการเดินแห่รอบบริเวณมหาสถูปโพธินาถ 

4. งานโฮลี งานโฮลี เป็นงานร่ืนเริง ท่ีเด็กๆ วยัรุ่นจะน าแป้งสี และน ้ ามาสาดใส่กนั เหมือน
สงกรานตบ์า้นเรา 

5. โกราจตัรา โกราจตัรา เป็นเทศกาลแสดงการข่ีมา้และกายกรรมในนครกาฐมาณฑุ ซ่ึงจะ
มีการแข่งมา้และการละเล่นดนตรีพื้นเมือง การแห่เทพเจา้ ตั้งแต่เวลาเยน็ถึงเท่ียงคืน เพื่อขอความ
คุม้ครองจากเทพเจา้และภูตผี 

6. เมรา เมรา เป็นงานเฉลิมฉลองประจ าปีของชาวหมู่บา้นลุมพินี ซ่ึงจะมีการบูชาพระนาง
สิริมหามายา ณ มายาเทวีวิหารและมีการละเล่นต่างๆ รวมถึงการเปิดร้านขายของ ซ่ึงจะมีผูค้น
มาร่วมงานมากมาย 

7. มจัเฉนทรนาถราชจตัรา ในงานมีรถขบวนแห่เทพเจา้พุงเตียว หรือ มจัเฉนทรนาถแดง 
จดัเป็นงานช่วงเทศกาลหน้าร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยจดัข้ึนท่ีเมืองปาตนั ในช่วงปิดเทศกาลจะมีการ
แสดงเส้ือศกัด์ิสิทธ์ิโบเตอ เป็นเส้ือกัก๊ลงลายประดบัด้ินงดงามใหผู้ร่้วมงานไดช้ม 
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การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศเนปาล 
สายการบินจากกรุงเทพไปเนปาล ซ่ึงสามารถเลือกเดินทางไดท้ั้ง Economy Business และ 

First ดว้ยสายการบินชั้นน า ซ่ึงสายการบินท่ีบินจากกรุงเทพฯ ไปเนปาลคือสายการบิน คาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ หรือสายการบินไทย ในราคาท่ีสุดพิเศษ  หรือหากไม่ลงเนปาลสามารถ เลือก 
กรุงเทพฯ - กตัมนัดุ - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย หรือสายการบิน Nepal Airlines (RA) ก็ได้
เช่นกนั 

การเดินทางไปประเทศเนปาล แมจ้ะมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเพียงใด หากแต่มีโอกาส
ไดเ้ตรียมตวั เพื่อทราบขอ้มูลก่อน จะไดไ้ม่เสียเวลา และค่าใชจ่้ายเกินงบ ท่ีส าคญัจะไดเ้ท่ียวไดอ้ยา่ง
สนุกและราบร่ืนอีกดว้ย 

1. เส้ือผา้ ตอ้งเตรียมเช็คสภาพอากาศก่อนไป ประเทศเนปาลในกลางวนัจะร้อน และ
กลางคืนจะหนาวจะได้เตรียมเส้ือผา้ให้ถูกตอ้ง และเตรียมรองเทา้ให้เหมาะส าหรับการเดินทาง
ระยะไกล 

2. เคร่ืองหนงั วดัฮินดูท่ีเนปาลจะไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองหนงั เช่น เส้ือหนงั เข็มขดัหนงั เขา้
บริเวณวดั 

3. หอ้งน ้า ก่อนออกจากโรงแรมหรือร้านอาหารควรท าธุระให้เสร็จ เพราะวา่ห้องน ้ าท่ีน่ีหา
สะอาดไดย้ากมาก แถมวดับางท่ีไม่มีหอ้ง 

 4. ของใช้ส่วนตวั ควรเตรียมให้พร้อมเพราะว่าโรงแรมท่ีเนปาลจะมีให้คุณแค่สบู่กอ้น
เล็กๆ เท่านั้น รวมถึงยารักษาโรค ควรเตรียมไปดว้ย และถา้ใครแพฝุ้่ นควรเตรียมผา้ปิดจมูกไปดว้ย
เพราะฝุ่ นเยอะมาก 

 5. การถ่ายรูปบุคคล ไม่วา่จะถ่ายรูปนกับวชหรือ พิธีกรรมต่างๆ ควรขออนุญาตบุคคลหรือ
เจา้ของงานนั้นๆก่อน และไม่ควรใช้แฟลชเพราะเป็นการเสียมารยาท และรบกวนในการประกอบ
พิธีกรรม 

เม่ือออกจากอาคารผูโ้ดยสารอาจมีคนมาช่วยยกกระเป๋า เม่ือเจอสถานการณ์เช่นน้ีให้ปฏิเสธ
มิเช่นนั้น จะเดือดร้อนเพราะจะเสียค่าแรงภายหลงัให้เลือกคนัใดคนัหน่ึงแลว้ต่อรองให้เปิดมิเตอร์
ก่อน วิธีท่ีดีท่ีสุดคือไปแท็กซ่ีของสนามบิน อตัราค่าโดยสารอาจแพงกวา่ แต่ก็ท  าให้สบายใจ และ
ปลอดภยันัน่เอง 

เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว อารยธรรม และธรรมชาติอนังดงาม รวมถึง
เทศกาลต่างๆ ท่ีหากใครได้มาประเทศเนปาล ก็จะท าให้คุณได้เก็บอีกหน่ึงความทรงจ าและ
ประทบัใจอยา่งยาวนานเช่นกนั 
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2.3 โครงงานทีเ่กีย่วข้อง 
2.3.1 กระบวนการพฒันาปัญญาในพระพุทธศาสนา ผลวิจยัพบวา่ พระพุทธศาสนาไดรั้บ

การขนานนามวา่เป็น“ศาสนาแห่งปัญญา”เพราะค าสอนใน พระพุทธศาสนาตั้งอยูบ่นหลกัการของ
เหตุและผล มีการวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ในลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั  

พระธรรมจกัรวินิจทองดีสุราภรณ์, 2549  ปัญญาใน ทางพุทธศาสนาจึงมีความหมายลึกซ้ึง
กวา่ความหมายท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยแกไ้ขปัญญา ต่างๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
สามารถน าพาบุคคลไปสู่ความพน้ทุกขไ์ดท่ี้ส าคญัคือ ศรัทธาตอ้งน าไปสู่ปัญญา เสมอ (พระพรหม
สรรรักษ ์พี.อ.พี.พี., 2552)  

กระบวนการพฒันาปัญญาในพระพุทธศาสนาเร่ิมจากการคบหากลัยาณมิตร การฟังธรรม
จาก กลัยาณมิตร ศรัทธาในกลัยาณมิตรเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นเพราะศรัทธาเป็นเคร่ืองชกัจูงไปสู่
การปฏิบติั ธรรมด้วยความเพียรพยายาม และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งนับเป็นจุดเร่ิมแห่งการเขา้ถึง
ปัญญา  

สุรพล  ไกรสราวฒิุ,  2553 ปัญญา แปลวา่ ความรู้ทัว่ คือ รู้ทัว่ถึงเหตุและผล รู้อยา่งชดัเจน รู้
เร่ืองบาปบุญคุณโทษ รู้ส่ิงท่ีควรท าควรเวน้ เป็นต้น เป็นธรรมท่ีคอยก ากับศรัทธา เพื่อให้เช่ือ
ประกอบดว้ย เหตุผล ไม่ใหห้ลงเช่ืออยา่งงมงาย  

วชัระ  งามวิจิตร, 2553 ส่วน ปัญญาวุฒิธรรม 4 มีกลัยาณมิตรเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
เบ้ืองต้นเพราะเป็นผูท่ี้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาให้ ได้ผลดีและเป็นองค์ประกอบภายนอกใน
กระบวนการพฒันาปัญญาซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองใหญ่ (พระพรหมสรรรักษ์ พี.อ.พี.พี., 2552) บุคคล
ตน้แบบของกระบวนการพฒันาปัญญาในพระพุทธศาสนา คือ  พระพุทธเจา้และพระสารีบุตร 
วธีิการพฒันาปัญญาของพระพุทธเจา้ทรงท าอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยคน้ควา้ ทดลองดว้ยพระองค์
เองจนทรง พระปรีชาญาณรอบรู้สภาวธรรมท่ีแทจ้ริงแลว้จึงทรงสั่งสอนผูอ่ื้นให้รู้ตาม วิธีการพฒันา
ปัญญาของพระสารีบุตรพบวา่ท่านไดพ้บกบักลัยาณมิตร คือ พระอสัสชิท่ีไดแ้สดงธรรมให้ฟัง พระ
สารีบุตรฟังอยา่งตั้งใจและพิจารณาใคร่ครวญตามจนเกิดปัญญา ไดด้วงตาเห็นธรรมในเบ้ืองตน้และ
บรรลุ อรหันตผลในเบ้ืองปลาย นบัไดว้่าท่านมีกระบวนการพฒันาปัญญาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
สอดคลอ้งกบัหลกั ปัญญาวุฒิธรรม 4 โดยเร่ิมจาการเสวนากบัผูท้รงธรรมท่ีเป็นกลัยาณมิตร การ
สดบัพระสัทธรรม การมนสิการ โดยแยบคาย และการปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสุวรรณภูมิ, 2556 หมวดธรรมเพื่อการพฒันาปัญญาอยา่งเป็น
กระบวนการไดแ้ก่ ไตรสิกขา 3 (ศีล, สมาธิ, ปัญญา) ปัญญาวุฒิธรรม 4 (การคบหาสัตบุรุษ, การฟัง
สัทธรรม, การมนสิการโดยแยบคาย, การปฏิบติัธรรมสมควร แก่ธรรม)และอริยมรรคมีองค์ 8 
(เห็นชอบ, ด าริชอบ, เจรจาชอบ, กระท าชอบ, เล้ียงชีพชอบ, พยายามชอบ, ระลึกชอบ, ตั้งจิตมัน่
ชอบ) ส าหรับไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค์ 8 ถือว่ามีหลกัปฏิบติัอนัเดียวกนัโดยมี เป้าหมาย
เดียวกนัเพียงแต่หลกัไตรสิกขาจะมีขอบข่ายกวา้งกวา่  
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เม่ือผูศึ้กษามีกลัยาณมิตรและไดฟั้งธรรมจากกลัยาณมิตรแลว้ จากนั้นจึงพฒันาดา้นภายใน
ดว้ยการหัดคิดไตร่ตรอง การฝึกปัญญาดว้ยการคิด หมายถึง การคิดแสวงหาเหตุผลอนัสมควรแลว้
ใช้การพินิจพิจารณา ใคร่ครวญหาเหตุผล วิธีหัดใช้ความคิดอย่างง่าย คือ รู้จกัวิธีการตั้งปัญหาว่า 
อะไร ท าไม โดยการตั้งปัญหา เพื่อถามตวัเองและคิดหาตอบดว้ยตวัเอง เม่ือหดัใชค้วามคิดเช่นน้ีอยู่
เสมอจะไดปั้ญญา คือ ความรู้ในเหตุผล ในขณะท่ีคิดนั้นตอ้งมีจิตใจสงบแน่วแน่ มีใจแจ่มใสปลอด
โปร่ง และสุดทา้ยคือการฝึกปัญญาดว้ยการปฏิบติั เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งข้ึนอีกขั้นหน่ึง  

สรุปไดว้่า กระบวนการพฒันาปัญญาในพระพุทธศาสนาเน้นท่ีบุคคลผูพ้ฒันาตนเองเป็น
หลัก กล่าวคือ ในเบ้ืองตน้ผูศึ้กษาพฒันาต้องมีศรัทธาในกลัยาณมิตร ต้องตั้งใจรับฟังแล้วคิด
พิจารณาค าสั่งสอน หรือธรรมนั้นให้ถว้นถ่ีเรียกวา่ โยนิโสมนสิการ แลว้น าไปปฏิบติัให้เกิดผลดว้ย
ตนเอง ปัญญาจึงจะเกิดเพื่อ พิจารณาส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริง  

2.3.2 การจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ผลวจิยัพบวา่ สังเวชนียสถาน หมายถึง สถาน
ท่ีตั้งแห่งความสังเวช มี 4 ต าบลประกอบดว้ยสถานท่ี ประสูติ สถานท่ีตรัสรู้ สถานท่ีแสดงปฐม
เทศนาและสถานท่ีปรินิพพาน (พระพรหมสรรรักษ ์พี.อ.พี.พี., 2552) ปัจจุบนัสังเวชนียสถานตั้งอยู่
ในเขตประเทศอินเดียและเนปาล ประวติัความเป็นมา  และความส าคญัของสังเวชนียสถานเร่ิมจาก
ในพรรษาสุดทา้ยของพระพุทธเจา้ พระพุทธองคไ์ดมี้พุทธด ารัสซ่ึง  ไดมี้บนัทึกใน มหาปรินิพพาน
สูตรไวว้่า ท่านพระอานนท์พุทธอุปัฎฐากได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า เม่ือพระพุทธองค์เสด็จดับ
ขนัธปรินิพพานไปแลว้ ผูมี้ศรัทธาควรไปยงั ณ สถานท่ีใด เพื่อให้เกิดความเจริญใจดว้ย ศรัทธา
เสมือนได้เขา้เฝ้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า สถานท่ีท่ีควรไปเพื่อยงัให้เกิดความ
แช่มช่ืน เบิกบานใจ เจริญใจ และสังเวชใจเม่ือไดไ้ป คือ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล นอกจากน้ี พระ
พุทธองคไ์ดต้รัสกบั พระอานนทว์า่ บุคคลผูมี้ศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานดว้ยจิตท่ีเล่ือมใส เม่ือ
ตายไปจะไปเกิดใน สุคติโลกสวรรค ์ 

อยา่งไรก็ตาม วตัถุประสงคก์ารไปจาริกแสวงบุญของแต่ละท่านในยุคสมยัปัจจุบนัมีความ
แตกต่างกันไปบางท่านเช่ือว่าไปแล้วได้ข้ึนสวรรค์ บางท่านตอ้งการไปดูสถานท่ีจริงเพื่อสร้าง
ศรัทธาว่าพระพุทธองค์ มีจริง บางท่านได้รับการชักชวนจากญาติพี่น้อง บางท่านได้รับการ
สนบัสนุนทุนการเดินทาง และเม่ือไดไ้ปจาริกแสวงบุญแลว้ วตัรปฏิบติัตามสังเวชนียสถานแต่ละ
แห่งมีความแตก ต่างกนัไปตามแต่พุทธประวติั กล่าวคือ สถานท่ีตรัสรู้ซ่ึงบรรยายกาศโดยรอบเต็ม
ไปดว้ยเสียงสวดมนตท่ี์ส่ง เสริมการปฏิบติัธรรม พระวทิยากรจะน าการนัง่สมาธิใตต้น้โพธ์ิ สถานท่ี
แสดงปฐมเทศนาเนน้การสวดมนต์ บทธมัมจกักปัปวตันสูตร สถานท่ีประสูติ การปฏิบติัธรรมเนน้
การสวดมนตแ์บบเป็นพิธีการเพื่อระลึกถึงการ ประสูติ สถานท่ีปรินิพพานเนน้การนัง่สมาธิและการ
เขา้ใจกฎแห่งไตรลกัษณ์ (พระมหาไถ่, 2559) ทั้งน้ี วิธีการไดปั้ญญาจากการมาจาริกแสวงบุญยงั
สังเวชนียสถาน คือ การมาเห็นดว้ยตา แลว้คิดตริตรอง เป็นไปตามช่องทางให้เกิดปัญญา คือ สุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา  ตามล าดบั พระธรรมทูตหรือพระวิทยากรในฐานะ
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กลัยาณมิตรของผูแ้สวงบุญจะเป็นผูบ้รรยายธรรมพร้อมทั้ง ให้ความรู้เก่ียวกบัพุทธสถาน พุทธ
ประวติั วฒันธรรมและทศันคติท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (พระมหาบุญมีอธิการบดี, 2559)  

สรุปว่า สังเวชนียสถานมีความส าคญัต่อพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นสถานท่ีจริงในพุทธ
ประวติัและ มีพุทธด ารัสให้ผูมี้ศรัทธาไปดูเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ปัจจุบนั วตัถุประสงค์การ
เดินทาง วตัรปฏิบติัและ รูปแบบการเดินทางจาริกแสวงบุญมีความแตกต่างหลากหลาย แต่จุดร่วมท่ี
ผูแ้สวงบุญทุกท่านมีคือ ความศรัทธาและตอ้งการปฏิบติัธรรม ณ สถานท่ีท่ีปรากฏในพุทธประวติั 

2.3.3 กระบวนการพฒันาปัญญาจากการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ผลการวิจยั
พบว่า กระบวนการพฒันาปัญญาจากการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ประกอบดว้ยปัจจยั
น าเขา้ (Input) 6 ประการ คือ 1. สังเวชนียสถาน 2. วตัรปฏิบติั 3. กลัยาณมิตร 4. หลกัธรรม 5. 
วิธีการ ให้ความรู้ 6. ศาสนพิธี ส่วนกระบวนการพฒันาปัญญาจากการจาริกแสวงบุญแต่ละ แห่งมี
ความแตกต่างกันตามแต่สังเวชนียสถาน วตัรปฏิบติัและหลักธรรมท่ีได้จากพุทธประวติั ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิ (Results) จากกระบวนการพฒันาปัญญา คือ ผูจ้าริกแสวงบุญไดรั้บการพฒันาปัญญา
และการพฒันาปัญญา น้ีมีทั้งอานิสงส์และคุณค่าอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 กระบวนการพฒันาปัญญา 
ท่ีมา : https://www.kmutt.ac.th 

 
ปัจจยัน าเขา้ (input) คือ ปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการพฒันาปัญญาจากการจาริก

แสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน มี 6 ประการ คือ  
1) สังเวชนียสถาน ผูแ้สวงบุญเม่ือไดฟั้งหรือศึกษาประวติัความเป็นมาและความส าคญัของ 

สังเวชนียสถานแล้ว สามารถน ามาคิดพิจารณาถึงสัจธรรมเพื่อน าไปสู่การมนสิการโดยแยบคาย 
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นอกจากน้ี ศาสนสถาน ยงัก่อใหเ้กิดศรัทธาในการปฏิบติับูชาซ่ึงส่งเสริมกระบวนการพฒันาปัญญา
จากการจาริกแสวง บุญไดเ้ป็นอยา่งดี  

2) วตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัของผูจ้าริกแสวงบุญท่ีส่งเสริมกระบวนการพฒันาปัญญาพึงเร่ิม
จากการ ฟังธรรมบรรยายตามสังเวชนียสถานทุกแห่ง การบรรยายธรรมจะมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
พุทธสถาน เม่ือฟัง แลว้ ผูแ้สวงบุญควรไดใ้ชเ้วลาในการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งแยบคาย จากนั้นคือ
การตั้งใจประพฤติปฏิบติัธรรม  

3) กลัยาณมิตร ในบริบทของการจาริกแสวงบุญ กลัยาณมิตร หมายถึง พระธรรมทูต พระ
วิทยากร หรือพระสงฆท่ี์ให้ความรู้และแนะแนวทางแห่งการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ รวมถึงผูจ้ดัการ
เดินทางหรือผูท่ี้อ  านวย ความสะดวกแก่ผูแ้สวงบุญ นบัเป็นกลัยาณมิตรทั้งทางตรงและทางออ้มของ
ผูจ้าริกแสวงบุญในช่วงเวลานั้น ซ่ึงท่านเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัเป็นอนัมากต่อกระบวนการพฒันา
ปัญญาของผูจ้าริกแสวงบุญ  

พระธรรมทูตเป็นกลัยาณมิตรของผูจ้าริกแสวงบุญเพราะท่านสงเคราะห์ประโยชน์โดยตรง
ต่อผู ้แสวงบุญชาวไทย ขอยกตวัอย่างกิจกรรมของวดัไทยพุทธคยาซ่ึงมีความพร้อมในการดูแลผู ้
จาริกแสวงบุญ โดยการจดัสถานท่ีวดัไทยพุทธคยาออกเป็น 6 อู่ เช่น อู่ยา อู่น ้ า อู่นอน อู่ขา้ว ฯลฯ 
เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผูแ้สวงบุญ นอกจากน้ี พระธรรมทูตจะถ่ายทอดความรู้ แนะน าดา้นจิต
วญิญาณ ขอ้วตัรปฏิบติั การฝึกฝน อบรมในช่วงระยะเวลาท่ีผูแ้สวงบุญเดินทางในเส้นทางสังเวชนีย
สถาน ซ่ึงผูแ้สวงบุญสามารถน าไปปฏิบติัได ้นอกจากน้ี วดัไทยพุทธคยายงัมีโครงการจดัอบรมพระ
วทิยากรท่ีใหค้วามรู้ผูแ้สวงบุญอยา่งต่อเน่ือง (พระครูศรีวชิยั, 2559) 

พระวิทยากรในฐานะกลัยาณมิตรของผูจ้าริกแสวงบุญ นอกจากการแนะน าสถานท่ีแล้ว 
ท่านยงัมี บทบาทในการเป็นผูน้ าดา้นจิตวิญญาณ ขอ้วตัรปฏิบติั การถ่ายทอดความรู้เช่น การบอก
เล่าพุทธประวติั ประวติัศาสตร์ สภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ิน แนะน าเร่ืองพระสูตร พระวินยั หลกัธรรม
ค าสั่งสอนท่ีเกิดในแต่ละ สถานท่ี เป็นผูน้ าปฏิบติัธรรมและเป็นผูน้้อมน าให้ผูจ้าริกแสวงบุญเกิด
ปัญญา ทั้งน้ี พระสงฆ์นับว่าเป็นผูมี้ บทบาทส าคญัในการบริหารศรัทธาและเป็นผูน้ าแห่งจิต
วิญญาณในการแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษทัให้เขา้ใจ หลกัธรรมและสามารถน าไปใช้กบัการ
ด าเนินชีวติประจ าได ้(พระครูศรีวนิยัศรีศกัด์ิจรัสศรีศรี, 2560)  

ผูแ้สวงบุญควรมีศรัทธาต่อกลัยาณมิตรเพราะศรัทธาสามารถชกัน าไปสู่ การเขา้หาคนดี มี
คุณธรรมประจ าตวัและต่อเน่ืองไปยงัการรับฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอนช้ีแนะนั้น ผูแ้สวง บุญควร
แสดงอาการเคารพในการฟังเพราะความเคารพเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัในอนัท่ีจะน าพาให้บุคคลเจริญ 
กา้วหนา้ในการปฏิบติัธรรม (พระอภยัมณีอภิญญา, 2560) 

4) หลกัธรรม หลกัธรรมท่ีพึงฟัง ศึกษาและคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ คือ หลกัธรรมท่ี
สอดคลอ้ง กบัพุทธสถานและพุทธประวติั อาทิ หลกัอริยสัจ 4 กบัอริยมรรคมีองค ์8 ซ่ึงเป็นหวัใจ
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ของพระธัมมจกักปั ปวตันสูตร กฎแห่งไตรลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความไม่เท่ียงของเหล่าศาสนสถาน
และศาสนบุคคล และความไม่ ประมาทซ่ึงเป็นพระวาจาสุดทา้ยก่อนปรินิพพาน เป็นตน้  

5) วิธีการให้ความรู้คือ 1. การบรรยายโดยพระธรรมทูตหรือพระวิทยากรท่ีมีความรู้ความ 
สามารถและผา่นการอบรมมาแลว้ 2. การมีส่วนร่วม อาทิ การมีส่วนร่วมในศาสนกิจต่างๆ ระหวา่ง
การแสวงบุญ 3. การใชส่ื้อ เช่น คู่มือการเดินทาง คู่มือการสวดมนต ์เพื่อความเขา้ใจและการปฏิบติั
โดยพร้อมเพรียงกนั ของหมู่คณะ 

6) ศาสนพิธี เม่ือเดินทางไปถึงสังเวชนียสถานแต่ละแห่ง ส่ิงท่ีผูแ้สวงบุญปฏิบติัในเบ้ืองตน้
คือการ มีส่วนร่วมในศาสนพิธี ทั้งน้ี ศาสนพิธีเป็นระเบียบแบบแผนท่ีพึงปฏิบติัในทางศาสนา แมจ้ะ
ไม่ใช่แก่นแทข้อง พุทธศาสนาแต่เพื่อเป็นอุบายในการสงบจิตใจ สร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลและส่งเสริมการ ปฏิบติัธรรมในล าดบัถดัไป  

อานิสงส์และคุณค่าของกระบวนการพฒันาปัญญาจากการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนีย
สถาน จากการวิจยัภาคสนามพบว่า ผูแ้สวงบุญต่างเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่งวา่ท่านไดรั้บอานิสงส์และ
ตระหนกัถึงคุณค่า ของการพฒันาปัญญาจากการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน อานิสงส์นั้นมี
มากมายหลายประการ ทั้งอานิสงส์จากการฟังธรรม การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิและท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ อานิสงส์จากการ เจริญปัญญา ซ่ึงส่งผลให้ผูแ้สวงบุญเกิดความไม่ประมาท พิจารณา
เห็นความไม่เท่ียง ลดละกิเลสไดม้ากข้ึน คุณค่าของการจาริกแสวงบุญมีหลายประการ ทั้งต่อผูจ้าริก
แสวงบุญในดา้นการพฒันาตนเองให้มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน คุณค่าต่อสังคมส่วนรวมในดา้นความ
สามคัคีและสันติสุขและคุณค่าในการสืบต่อพระพุทธศาสนาอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั  

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ :  เลขท่ี  1/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์  
   เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

(ตั้งใกลก้บัสถานท่ีสาํคญั คือ เซ็นทรัลป่ินเกลา้ - 
กระทรวงวฒันธรรม)  

  โทร 02-8845683-6, 081-9944790 แฟกซ์: 02-8845682  
  อีเมล: dhammahansa@yahoo.com  
  เวบ็ไซต ์: www.dhammahansa.com  

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1  ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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3.2   ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จาํกัด ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ ดร.เบิร์ต ธรรม
หรรษา (ดร.นิติกานต ์ธรรมหรรษากุล น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., MA., Ph.D.) ประธานชมรมธรรม
หรรษา ประธานกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา และผูด้าํเนินรายการ “ธรรมหรรษา” ทางสถานี
วิทยุ พล.ม.2 รอ.AM.960, วพท. AM.792,มก.บางเขน AM. 1107,พล.1 รอ. AM. 1422, พล 1 รอ. 
AM.1350 และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วพช. FM.104.25 และรายการโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม ช่อง 8 ทีวีพูดได ้(www.thaitv8.com) จานดาํ PSI ช่อง 276 และเคเบิ้ลทีวี เป็นตน้ ทุกวนั
องัคาร เวลา 19.00-20.00 น. พร้อมดว้ยคุณนาวิน จูบิดา และคณะรวม 7 คน เป็นผูด้าํเนินการจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ เบ้ืองตน้เม่ือปี พ.ศ.2540 ไดจ้ดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ใช้ช่ือตาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียววา่ “ธรรมหรรษาทวัร์” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2546 ไดจ้ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบของบริษทัจาํกดั (บจก.) ใช้ช่ือตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวฯ) พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง และ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศ (กรมการขนส่ง) วา่ “บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์
แทรเวล จาํกดั”  

คาํว่า “ธรรมหรรษา” น้ี มีท่ีมาและท่ีไป โดยเร่ิมใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 มาจากช่ือของ
รายการวิทยุ และเทป-CD-DVD แหล่ธรรมหรรษา ซ่ึงมีจาํนวน 20 กว่าชุดดว้ยกนั ชมรมธรรม
หรรษา กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา  และนามสกุล “ธรรมหรรษากุล” มีความหมายว่า “มี
ความสุขสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงในธรรม” ปัจจุบนัมีคณะกรรมการบริหาร คือ ดร.นิติกานต ์ธรรม
หรรษากุล  ประธานกรรมการผู ้ริ เ ร่ิม ทําหน้าท่ีเป็น  “กรรมการผู ้จ ัดการ” และ  คุณนาวิน จู
บิดา  เป็น  “กรรมการผู ้อ ํานวยการ” เป็นผู ้มีอ ํานาจลงนามอันมีผลผูกพันกับบริษัทฯ พร้อม
ผูท้รงคุณวุฒิ และพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญชาํนาญในการดาํเนินงานเก่ียวกบัทวัร์
ภายในประเทศ และต่างประเทศทัว่โลก จากประสบการณ์ท่ีมีมาไม่ตํ่ากวา่ 18 ปี มีมาตรฐานและ
บริการด้วยไมตรีจิตและจริงใจ บริการทวัร์ทุกรูปแบบครบวงจร งานทวัร์หลกัคืนขายหน้าร้าน 
Office งานทวัร์รองคือกรุ๊ปเหมา ทศันศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ฯลฯ งานอดิเรก คือ ให้บริการรถ
เช่า รถโคช้และรถตูป้รับอากาศ เน้นการดูแลบริการลูกคา้-ลูกทวัร์เป็นอนัดบัแรก บริการนาํเท่ียว
ไทยไปทัว่โลก ทุกประเทศมีทีมงานเครือข่ายพนัธมิตรท่ีสามารถบริการลูกทวัร์ลูกค้าได้อย่าง
ประทบัใจ โดยเฉพาะทวัร์จาริกแสวงบุญ เส้นทางอินเดีย -เนปาล พม่า ศรีลงักา อินโดนีเซีย ซ่ึง
ทีมงานมีความรู้ความเขา้ใจในทางโลกและทางธรรม เคยไปเป็นนกัศึกษาท่ีประเทศอินเดีย นานถึง 
9 ปี “มีความรู้คู่คุณธรรม (วิชชาจรณะสัมปันโน)” ไม่เอาเปรียบลูกคา้-ลูกทวัร์ คาํนึงถึงประโยชน์
ของลูกค้า-ลูกทัวร์เป็นหลัก เน้นความอดทน มีนํ้ าใจไมตรีเสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต สามารถนํา
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และการดาํเนินงานเก่ียวกบักิจการ
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ทวัร์ ตามสโลแกนท่ีวา่ “ อ่ิมบุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์ ” และ " เท่ียวสนุก..สุขใจ..ไดส้าระ..
ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์"  

บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ ทราเวล จาํกดั มุ่งมัน่สร้างความสุขในการเดินทางให้แก่
นักท่องเท่ียว รวมถึงให้ความสําคญัแก่บุคคลากรของบริษทั โดยได้พฒันาและปรับปรุงบริการ
ทางดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
สูงสุด ดว้ยพนกังานท่ีมีคุณภาพ ภายใตน้โยบายของบริษทั คือ 
  1. บริษทัฯ จะให้บริการดว้ยคุณธรรม คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บเป็นสําคญั 
ด้วยบริการท่ีดีราคาทัวร์สมเหตุสมผล มีคุณภาพสัมผสัได้ด้วยรูปธรรม และเป็นมาตรฐานท่ี
น่าเช่ือถือ มากกว่าเล็งผลกาํไรของบริษทัฯ เป็นสําคญั บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านท่ีพกั ยานพาหนะ อาหาร 
และโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เพื่อเสนอบริการท่ีดีท่ีสุด ตอบแทนลูกค้าท่ีให้ความ
ไวว้างใจแก่บริษทัฯ 

2. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความสุขในการท่องเท่ียว พร้อมกบัความสุขจากการแสวงบุญ
ตลอดการเดินทาง ดว้ยโปรแกรมท่องเท่ียวไปในสถานท่ีสาํคญัทางศาสนาท่ีน่าสวยงาม น่าสนใจทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมแก่พนกังาน การแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ การแกปั้ญหาเฉพาหน้าต่างๆ ร่วมกนั รวมถึงการสร้างทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการ 
ซ่ึงจะสามารถนาํไปใช่ในชีวิตประจาํวนัได ้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถ และเพื่อให้เกิดความ
รักความสามคัคีในองคก์ร และบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในท่ีสุด 

4. บริษทัฯ มุ่งหวงัท่ีให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ตั้งแต่เร่ิมรับบริการ รวมทั้งติดตามประเมินผล แจง้ข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวของบริษทัฯ และโปรแกรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ แก่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอตลอดไป  
        สําหรับเป้าหมายท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะได้รับ คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ี
เหมาะสมในการเดินทางท่องเท่ียวแก่ลูกคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ สร้างความบนัเทิง ความ
สนุกสนานก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ดว้ยการบริการท่ีเอาใจใส่ดูแล และโปรแกรม
ทวัร์ท่ีมีให้เลือกอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งยงัไดร่้วมทาํบุญสร้างบารมี ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีได้มี
โอกาสไปท่องเท่ียวเยี่ยมชม ให้ลูกค้าได้รู้สึกอ่ิมกายจากการได้เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวใน
สถานท่ีต่างๆ อ่ิมใจดว้ยบริการท่ีประทบัใจในราคายอ่มเยา และอ่ิมบุญไปกบัการทาํบุญ ตลอดเวลา
ท่ีใชบ้ริการของบริษทัฯ 
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PRODUCT KNOWLEDGE  
     1. บริการจดันาํเท่ียวไทย ไปทัว่โลก  
       2. จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งในและต่างประเทศ  
       3. บริการให้เช่ารถโคช้ – รถตูป้รับอากาศ  
       4. บริการรับเหมาจดักรุ๊ป ทศันศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา  
       5. เชิญฟังข่าวสารการท่องเท่ียว "ธรรมหรรษา" ดาํเนินรายการโดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา
ทวัร์ และคณะ  
        - AM.963 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-10.00 น.  
        - AM.792 ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 23.00-01.00 น.  
        - ช่อง 8 ทีวพีดูได ้www.thaitv8.com จานดาํ PSI 276 ฯลฯ เคเบิ้ลทีว ีทุกวนัองัคาร เวลา 
19.00-20.00 น.  
 
พนัธกจิขององค์กร  
        - บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั บริการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร 
ดว้ยการบริการแบบมืออาชีพ ท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐาน “บริการประทบัจิต เป็นมิตรกบัทุกคน” 
  
วสัิยทัศน์ขององค์กร  
        - บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั เช่ือวา่การบริการลูกคา้ดว้ยความเป็น
กนัเอง และสนองตอบตรง ตามความตอ้งการของลูกคา้ จะก่อใหเ้กิดจาํนวนการกลบัมาใชบ้ริการ
ของบริษทัฯ อีกคร้ัง สมํ่าเสมอและตลอดไป 
       - จะพฒันางานบริการเก่ียวกบัทวัร์ใหเ้จริญกา้วหนา้ ให้เป็นทางเลือกอนัดบัตน้ๆ ท่ีดีท่ีสุด
ของตวัเลือกการใชบ้ริการดา้นท่องเท่ียว ยนีดีและเตม็ใจท่ีจะบริการรับใชด้ว้ยไมตรีจิตและจริงใจ 
“อ่ิมบุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์” 
 
เป้าหมายขององค์กร  

- เน้นการบริการทวัร์อย่างครบวงจรครอบคลุมวงจรอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงเป้าหมายมากท่ีสุด และดีท่ีสุด  
- บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จาํกดั ไดต้ั้งเป้าหมายของคาํวา่ ลูกคา้ตอ้งไดรั้บ

ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และพึงพอใจมากท่ีสุด อยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยไมตรีจิตและจริงใจ (เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก) 
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ดร.นิติกานต ์ธรรมหรรษากุล  
(ดร. เบิร์ต ธรรมหรรษาทวัร์)  
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั  
บริษทั บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จาํกดั  
บริษทั ไทยทวาย ฮอลิเดย ์จาํกดั (ไทย-พม่า)  
บริษทั อินเดีย ธรรมหรรษาทวัร์ จาํกดั (พุทธคยา/อินเดีย)  
ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา  
Dhammahansa International Meditation Center (DIMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.3 ประธานกรรมการบริหาร /  ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา  

ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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รูปท่ี 3.4 ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวประเภทต่างประเทศ เลขท่ี 11/03015 
ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.5 แผนภาพการจดัองคก์รและการบริหารงาน 
ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล 
กรรมการผูจ้ดัการ บริหารกิจการ 

บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

คุณ อารีรักษ ์ แซ่อ้ึง 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป  

คุณ ชญัญา  จูบิดา   
กรรมการบริหาร บริหารจดัการและควบคุมทัว่ไป 

คุณ ฐิติมา  เม้ียนทอง 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 

คุณ คมสิทธ์ิ พิศเพง็    
ผูจ้ดัการทวัร์   

คุณ ชญัญา จูบิดา 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายชีวนิ  ขอนจนัทร์ 
นกัศึกษาสหกิจ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย พนกังานฝึกงานฝ่าย Operation 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอก 
เหนือจากโครงงาน คือ 

  - รับโทรศพัท์  จากลูกคา้ท่ีโทรเขา้มาสอบถามแพ็คเกจทวัร์  ให้ขอ้มูลโปรแกรม
ทวัร์จองทวัร์ 

  - ดูแลงานดา้นเอกสาร ถ่ายเอกสาร จดัแฟ้ม ให้กบัหัวหนา้ทวัร์ ตรวจสอบรายช่ือ
ลูกทวัร์ ใบจองท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน 

  - วซ่ีา (Visa) กรอกขอ้มูลวซ่ีาอินเดีย เนปาล 
  - อุปกรณ์ก่อนออกทวัร์  แท็คติดกระเป๋า ขนม เคร่ืองปรุงอาหาร  ทาํหนงัสือสวด

มนต ์
  - งานอ่ืนๆ  เช่น  ส่งลูกทวัร์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ออกทวัร์ในประเทศโปรแกรม

ปิดทองฝ่ังลูกนิมิต 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  คุณคมสิทธ์ิ พิศเพง็ 
 3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา ผูจ้ดัการทวัร์ 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษา 

คุณคมสิทธ์ิ พิศเพง็ 
ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทวัร์ 

ท่ีมา : บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
3.6.1 ระยะเวลาในการฝึกงานระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 

2561 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 08.00 น. – 17.00 น. ของ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ (หยดุวนั
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษากระบวนการทาํงาน พร้อมวเิคราะห์ปัญหาท่ีพบ 
 3.7.2 กาํหนดเร่ืองโครงงานท่ีจะทาํการศึกษาและทาํการรวบนวมขอ้มูล 
 3.7.3 จดัทาํเคา้โครงงานพร้อมวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล 
 3.7.4 จดัทาํเน้ือหาแลว้สรุปผลการจดัทาํ 
 3.7.5 ประเมินผลการใชง้านและนาํเสนอผลงาน 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

การด าเนินงาน 
                   (รายสัปดาห์) 

มกราคม 2561 กุมภาพนัธ์ 2561 มีนาคม 2651 เมษายน 2651 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ศึกษากระบวนการทาํงาน                  
2.วเิคราะห์ปัญหาท่ีพบ                 
3.กาํหนดเร่ืองโครงงาน                 
4.รวบรวมขอ้มูล                 
5.จดัทาํเคา้โครงงาน                 
6.วเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล                 
7.จดัทาํเน้ือหา                 
8.สรุปผลการจดัทาํ                 
9.ประเมินผลการใชง้าน                 
10.นาํเสนอผลงาน                 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
ผลจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในตาํแหน่งพนักงานฝึกงานฝ่าย Operation ณ บริษทั 

ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั  โครงงานตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุข
ใจ สไตล์ Gen B ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B ศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและ
วฒันธรรมในโครงงาน ทาํให้ไดท้ราบและเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen 
B มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 4.1 รายละเอยีดโปรแกรมทวัร์ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อนิเดีย อิม่บุญ สุขใจ 
 

 ทวัร์อินเดีย-เนปาล-พม่า : A อินเดีย-เนปาล-พม่า : 4 ตาํบล 8 พุทธสถาน+ชเวดากอง (9 
วนั)  

 นมสัการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตาํบล สถานท่ีประสูติ (ลุมพินี) - ท่ีตรัสรู้ ตน้พระศรี
มหาโพธ์ิ  

 เจดียพ์ุทธคยา พระพุทธเมตตา (พุทธคยา) - ท่ีแสดงปฐมเทศนา (สารนาถ) - ท่ี
ปรินิพพาน  

 (กุสินารา) - ราชคฤห์ เวฬุวนั ตโปธาราม เขาคิชฌกูฏ หลวงพ่อดา มหาวิทยาลยันาลนั
ทา - - พาราณสี ล่องเรือแม่นา้คงคา - สาวตัถี เชตวนัมหาวิหาร บา้นอนาถบิณฑิกะ-
องคุลีมาล  

 ยมกปาฏิหาริย ์- เวสาลี ปาวาลเจดีย ์วดัป่ามหาวนั - ยา่งกุง้ ชเวดากอง เทพทนัใจ พระ
นอน 

 ดูก่อนอานนท ์สังเวชนียสถาน 4 ตาํบล คือ สถานท่ีเราตถาคตเจา้ประสูติ (ลุมพีนี) 1, 
สถานท่ีเราตถาคตเจา้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  (พุทธคยา) 1, สถานท่ี
เราตถาคตเจา้แสดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตัตนสูตร (สารนาถ) 1, สถานท่ีเรา
ตถาคตเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน (กุสินารา) 1, สถานท่ีทั้ง 4 ตาํบลน้ีแล ควรท่ีพุทธ
บริษทั คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผูมี้ความเช่ือความเล่ือมใสในพระตถาคตเจา้ 
ควรดู (นมสัการ) และควรจะใหเ้กิดความสังเวชทัว่กนั  

 ดูก่อนอานนท ์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหน่ึง ไดเ้ท่ียวจารึกไปยงัพุทธสังเวชนียสถาน
เหล่าน้ี ดว้ยความศรัทธาเล่ือมใส  

 ชนทั้งหลายเหล่านั้น คร้ันทาํกาลกิริยาลง กายแตกดบัจกัเขา้สู่สุคติโลกสวรรค”์ (พระ
พุทธพจน์/คมัภีร์มหาปรินิพพานสูตร) 
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 โปรแกรม B แบบประหยดั : บินลงโกลกตัตา้ ต่อรถโคช้ไป พุทธคยา (500 กม./10-12 
ชม.)  

 27 ต.ค.-5 พ.ย. กฐินวดัไทยโพธิวหิาร/ 1-10 ธ.ค. สายธยายพระไตรปิฏก ณ ตน้โพธ์ิ  
 29 ธ.ค.-7 ม.ค. สวดมนตข์า้มปี/ 28 ก.พ.-9 มี.ค. มาฆบูชา/ 10-19 เม.ย. สงกรานต ์
 นาํสวดมนตภ์าวนา : พระวิทยากรวดัไทยโพธิวิหาร พระมหาอาทิตย-์ดร.พระมหา

ปริญณภสัทร์-พระอ.ชมอ้ย  
 ธรรมวิทยากร : ดร.นิติกานต ์ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D./

ทีมงาน I-India 
 

ตารางเปรียบเทียบราคาทวัร์ โปรแกรม A บินไป-กลบั พทุธคยา 

วนัเดินทาง โปรแกรม ราคา  A ราคา B 
วนัเดินทาง 8คืน/9วนั โปรแกรม 8 คืน/9 วนั : บิน

ลงพุทธคยา-ตน้โพธ์ิ 
สุดคุม้ 3 ประเทศ อินเดีย-
เนปาล-พม่า 

A1 : 36,900.- 
พกัวดั+โรงแรม 

A2 : 43,900.- 
พกัโรงแรมตลอด 

6-14 ต.ค./ 13-21 ต.ค. 
 20-28 ต.ค./ 27 ต.ค.-4 
พ.ย. 
3-11 พ.ย./ 10-18 พ.ย 

(1) 10.10-13.20 8M บิน
สุวรรณภูมิ-ยา่งกุง้-พุทธคยา 
 บินลงพุทธคยา-อชปาล
นิโครธ-เนรัญชรา-สุชาดา
สถูป 
 ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ-พระ
พุทธเมตตา-สตตัมหาสถาน 

ศูนยป์ฏิบติัธรรม 
สาํนกังานมูลนิธิวดั
ไทยโพธิวหิาร 

OM International 
Tathagat/Narachra 

กฐินวดัไทยโพธิวหิาร  
27 ต.ค.-5 พ.ย.  
1-10 พ.ย.  

(2) พุทธคยา-นาลนัทา-
หลวงพอ่ดาํ–ราชคฤห์-เวฬุ
วนั–เขาคิชฌกฎู-ตโปธาราม 
  

ศูนยป์ฏิบติัธรรม  
สานกังานมูลนิธิ  
วดัไทยโพธิวหิาร  

OM International  
Tathagat/Narachra  
Tajdarbar/Gautam  

สายธยายพระไตรปิฏก  
1-9 ธ.ค./  
5-13 ธ.ค.  

(3) พุทธคยา – ไวสาลี – วดั
ป่ามหาวนั – ปาวาลเจดีย ์– 
กุสินารา 

ศูนยป์ฏิบติัธรรม  
สานกังานมูลนิธิ  
วดัไทยโพธิวหิาร  

OM International  
Tathagat/Narachra  
Tajdarbar/Gautam  
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หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบราคาทวัร์ โปรแกรมA บินไป-กลบั พุทธคยา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  8-16 ธ.ค./ 15-23 ธ.ค. (4) กุสินารา (อินเดีย) - 
ลุมพินี (เนปาล) มายาเทวี
วหิาร-เสาหินอโศก 

วดัไทยกุสินารา/  
วดัไทยกุสาวดี  

Lotus/Imperial/  
Residency  

วนัเดินทาง โปรแกรม ราคา A ราคา B 
 สวดมนตข์า้มปี26 ธ.ค.-3 
ม.ค. 
29 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 

(5) ลุมพินี-สาวตัถี 
(อินเดีย)-อนาถบิณฑิกะ-
องคุลีมาล-เชตวนั 

Little Buddha 
Ananda/Green  

Little Buddha  
Ananda/Buddhamaya  

  19-27 ม.ค. 
26 ม.ค.-3 ก.พ./ 2-10 
ก.พ. 

(6) สาวตัถี–พาราณสี–
พิพิธภณัฑส์ารนาถ-ปฐม
เทศนา ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั 

วดัไทยเชตะวนั/  
วดัไทยกุสาวดี  

Lotus/Pawan  
Residency  

9-17 ก.พ./ 16-24 ก.พ. 
มาฆบูชา 23 ก.พ.-3 มี.ค. 

(7) พาราณสี–พุทธคยา ตน้
พระศรีมหาโพธ์ิ –ชอ้ปป้ิง
ตลาดพุทธคยา 

วดัไทยสารนาถ/  
วดัพุทธนานาชาติ  

OM International  
Tathagat/Narachra 
Tower  

  2-10 มี.ค./ 9-17 มี.ค. 
16-24 มี.ค./ 23-31 มี.ค 

(8) พุทธคยา-ตน้พระศรี
มหาโพธ์ิ–ชอ้ปป้ิงสินคา้-
ยา่งกุง้- เจดียช์เวดากอง 

  Ibis/Millennium 
Grand United 

  Millennium/ 
Yuzana/Uptown 

สงกรานต6์-14 เม.ย. 
A3 : เฉพาะตน้โพธ์ิ 
29,900.- 

(9) ยา่งกุง้-เจดียโ์บทาทอง-
เทพทนัใจ-พระนอน
ตาหวาน-ปางชา้งเผอืก-
สุวรรณภูมิ 

พระสงฆ/์แม่ชี  
ลดท่านละ 2,900.-  

กลบัไทย  
พกัเด่ียว+10,000.-  
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วนัแรก : สุวรรณภูมิ–ยา่งกุง้–พุทธคยา-อชปาลนิโครธ-สุชาดาสถูป-เนรัญชรา-ตน้พระ   ศรีมหาโพธ์ิ 
08.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู6 เค๊าน์เตอร์ N สายการบิน 

MYANMAR AIRWAYS (8M) 
มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร ติด
ป้ายกระเป๋า เช็คอินใหแ้ก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ย่างกุง้ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 8M 
336 (มีบริการอาหาร) 

11.00 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง พม่า (เวลาพม่าช้ากว่า ไทย30 นาที)แวะรับคน ณ สนามบิน
นานาชาติยา่งกุง้ (ไม่เปล่ียนเคร่ือง) 

12.00 น. ออกเดินทางสู่พุทธคยา อินเดียโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบิน
ท่ี 8M 601 (มีบริการอาหาร) 

13.20 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน/อินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง) ถึงสนามบินนานาชาติคยา/อินเดีย 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

15.00 น.  เดินทางสู่แดนพุทธภูมิโดยรถโคช้ปรับอากาศ นาํท่านสู่พุทธคยา ตาํบลเป็นท่ีตรัสรู้
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

15.30 น.  นาํคณะทศันศึกษา “อชปาลนิโครธ” สถานท่ี (๑) รับขา้วมธุปายาสของนางสุชาดา 
(๒) เสวยวมุิตติสุขในสัปดาห์ท่ี 5 
หลังจากตรัสรู้ (๓) รับคาํอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตว์ของท้าว
สหมับดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให ้
ปรินิพพาน ซ้ึงพระพุทธองค์ไม่ทรงรับฯ(๕) ธิดาพญามารคือ นางตณัหา-ราคา-อร
ตีแสดงกิริยาย ัว่ยอนใหเ้กิดกิเลส 

16.00 น. ทศันศึกษา “สุชาดาสถูป” หรือ บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพีตาํบลอุรุเวลาเสนา
นิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่ 
พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ(ตน้ไทรของบุคคลผูเ้ล้ียงแพะ)และ  
เป็นสถานท่ีเสวยวมุิตติสุขใน 
สัปดาห์ท่ี 5 หลงัจากตรัสรู้แลว้+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ังแม่นํ้าเนรัญชรา สถานท่ี
ทรงลอยถาดทองคาํอธิษฐานจิต 
เท่ียงทายว่าจะไดส้ําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่?+สถานท่ีรับ
หญา้กุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 

17.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ศูนยปฏิบติัธรรมฯ+จากนั้นเดินทางไปตน้ พระศรีมหาโพธ์ิ
สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
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18.00 น. เดินทางสู่“โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ
สถานท่ี ตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 

เยน็ นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายุประมาณ 1,400 ปี ภายในพระมหาเจดียพ์ุทธค
ยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 
7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีสําคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ โพธิบลัลงัก์ใตต้น้
โพธ์ิ (4) อนิมิสเจดีย+์(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาล
นิโครธ+(8) มุจลินท ์+(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจา้อโศก สถานท่ีทรง
รับหญา้กุสะ 8 กา จากโสตถิยพราหมณ์แลว้นาไป ปูลาดเป็นบลัลงัก์ท่ีตรัสรู้ใตต้น้
พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นให้
ท่านอิสระทาบุญไหวพ้ระปิดทอง  

เยน็/ค ่า บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) ห้องละ 
2-3 เตียง มีนํ้าอุ่น ฟรี ! wifi  

 
หมายเหตุ: A2 : บริการอาหารเยน็+พกัท่ีโรงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/ 
หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่อง  พุทธคยา-นาลนัทา-หลวงพอ่ดาํ–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกฎู-ตโปธาราม        
05.30 น. บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแควน้มคธ ท่ีเคยยิ่งใหญ่

ของพระเจา้พิมพิสาร (70 กม.)  
08.00 น. เดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกฎู+นมสัการพระคนัธกุฎีท่ีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิ

พระอานนทพ์ุทธอุปัฎฐาก+  
ถํ้าสุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต์+ถํ้าพระมหาโมลคลัลานะ+หนา้ผา
เชิงเขาคิชฌกฏู สถานท่ีพระเทวทตัต ์ 
กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ทาํโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดั
และโรงพยาบาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนาลนัทา+จากนั้นเดินทางไปสู่ “บา้นนาลนัทา” 
ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ  
พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อดาํ อายุ 1,400 กวา่ปี สร้างในสมยั
พระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูกไฟไหม  
เม่ืออดีตคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระให้ท่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) 
หรือเดินทางเทา้ไปวหิารหลวงพอ่ดาํ  
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14.00 น. (3) ชมมหาวิทยาลยันาลนัทา เป็นมหาวิทยาลยัพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์ 
นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์ 1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระ
อรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 

15.30 น.  (4) “มาฆบูชาราลึก” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ี
พระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกนัโดย
มิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง  
โอวาทปาฏิโมกข์ ทาํให้เกิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบ
นํ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4  

16.00 น.  (6) ชมคุกเป็นคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร+(7) รอยเกวียนโบราณ+(8) ถา้มหาสมบติั
ของพระเจา้พิมพิสาร+กลบัพุทธคยา  
เย็น/คํ่า - ถึงพุทธคยา+บริการอาหารเย็น+และพกัท่ีศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ 
(DIMC.)+ทาํบุญทอดผา้ป่าเพื่อสร้างวดัไทยโพธ์ิวหิาร 
ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคาร 4 ชั้น 45 ห้อง พื้นท่ี 25,000 ตารางฟุตๆ ละ 1,000 บาท หรือ
เป็นเจา้ภาพกุฎิสงฆ ์1 หอ้งๆ ละ 200,000 บาท 

 
หมายเหตุ: A2 : บริการอาหารเยน็+พกัท่ีโรงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/ 
หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่าม พุทธคยา – ไวสาลี – วดัป่ามหาวนั – ปาวาลเจดีย ์– กุสินารา  
06.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+ออกเดินทางไปกุสินารา ผ่านเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลี

บุตรท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้อโศก)  
11.30 น. ถึงเวสาลี เมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริม

สระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี  
12.30 น.  นมสัการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย  ์สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายุสังขารวา่จะ

ปรินิพพานภายใน 3 เดือน  
14.00 น. ถึง (2) วดัป่ามหาวนั สถานท่ีเกิดข้ึนแห่งภิกษุณีสงฆอ์งคแ์รกของโลก คือ พระนาง

มหาปชาบดีโคตรมี+นมสัการ  
พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์
อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสังกสั  
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สนคร+นมสัการ“พระคนัธกุฎี” ท่ีประทบัทรงจาํพรรษาท่ี 5 ของพระพุทธเจา้ ซ่ึง
เจา้ลิจฉวพีระนามวา่มหาลิไดทู้ล  
อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นตน้กาํเนิดแห่งนํ้ าพระพุทธมนต์ท่ีพระ
อานนทไ์ดเ้รียนบทรัตนสูตรและ  
รับประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี ทาํให้ภยัทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภยั+อหิวา
ตกภยั+อมนุสสภยั อนัตรายหายไป 

15.00 น. ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป สร้าง
สมยัเดียวกบั “สาญจีสถูป”  

19.00 น. ถึงกุสินารา+บริการอาหารคํ่า+ทอดผา้ป่าบาํรุงวดั+พกัท่ีวดัไทยกุสินารา หรือวดัธิ
เบต/วดัมหินดอร์ในเครือวดัไทยฯ  

 
หมายเหตุ : สําหรับ A2 พกัโรงแรม : บริการอาหารเยน็+พกัท่ีโรงแรม Lotus Nickko/ 
Imperial/Monta/Adelphi Grande 
 
วนัทีส่ี่  กุสินารา (อินเดีย) - ลุมพินี (เนปาล) มายาเทววีหิาร-เสาหินอโศก     
06.00 น. บริการอาหารเช้าท่ีวดัไทยฯ+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์

เมืองกุสินารา นมสัการ  
เช้า (1)  ปรินิพพานสถูป  ซ่ึงพระเจ้าอโศกสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพานของ

พระพุทธเจา้+(2) ปรินิพพานวหิาร 
ซ่ึงโอปูคยู และอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470 นาํคณะสวดมนตเ์จริญ
สมาธิภาวนา ณ เบ้ืองหนา้องค ์ 
พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซ่ึงนายช่างชาวเมืองมถุราช่ือ 
“ถินา” สร้าง พ.ศ.950 +  
นมสัการ (3) มณฑป ท่ีประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(4) มกุฏพนัธนเจดีย ์สถานท่ี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  
(5) โทณพราหมณ์เจดีย ์ท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ราชทูตทั้ง 
7 เมือง รวมกุสินาราเป็น 8 เมือง  

11.00 น. บริการอาหารกลางวนัท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+หลงัอาหารให้ท่านเยี่ยมชมวดั+ถ่ายรูป
ท่ีระลึก ณ พระมหาธาตุเจดีย ์ 

12.00 น. จากนั้นเดินทางสู่สวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม 
Passport มอบใหท้างบริษทัฯ) 
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15.30 น. ถึงด่านชายแดนแวะพกัเขา้ห้องนํ้ า วดัไทย 960+ด่ืมชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะ
เจา้หนา้ท่ี ทาํเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล)  
16.30 น. ถึง “สวนลุมพินี” สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้+สวดมนต์เจริญสมาธิเวียน

เทียน ณ (6) เสาหินพระเจา้อโศก  
และ+(7) มายาเทววีหิาร อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวิหาร มีซากอิฐ
โบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี  
มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ  ขณะท่ีพระนางสิริ
มหามายาเทวทีรงประทบัยนืเหน่ียว  
ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทบัยืน ทรงยา่งพระบาทได ้7 
กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา 
+(8) ชม “สระโบกขรณี” เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพุทธมารดาในวนัเพ็ญ 
ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  

18.00น. A1/A2 : บริการอาหารคํ่ า+พักท่ีโรงแรม  little Buddha/Ananda/ 
Zampala/Buddhmaya/Lumbini Green หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห้่า  ลุมพินี-สาวตัถี (อินเดีย)-อนาถบิณฑิกะ-องคุลีมาล-เชตวนั   
06.00 น. บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผ่านด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เชา้ เยี่ยมชมวดัไทย 960 เขา้ห้องนํ้ า+ทานโรตีฯ+เดินทางสู่สาวตัถี อดีตเมืองหลวง

แควน้โกศลท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้  
ปเสนทิโกศลมหาราช อคัรศาสนูปถมัภท่ี์สําคญั ซ่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่สาวตั
ถีนานท่ีสุด รวม 25 พรรษา  
โดยประทบัอยู่ท่ีวดัเชตะวนัมหาวิหาร ซ่ึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย 19 
พรรษา และวดับุพพาราม ซ่ึง นางวิสาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ 
(70 ลา้นคน) ปัจจุบนัเหลือเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์  

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั (แพค็/กล่อง) ระหวา่งทาง+เดินทางต่อถึงเมือง “สาวตัถี” 
ราชธานีแควน้โกศล  

15.30 น. นมสัการยมกปาฏิหาริย์ สถานท่ีแสดงปาฎิหาริยเ์ป็นคู่ๆ ตามอาการ 32 ของ
พระพุทธเจา้ มีนา้และไฟไหลออก  
คนละทาง ก่อนเสด็จข้ึนไปจาํพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาท่ี 7 แลว้เสด็จ
ลงจากสวรรคท่ี์สังกสัสนคร  
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ทศันศึกษาบา้นอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูมี้กอ้นขา้วแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง 
อคัรมหาอุบาสกอนัดบัหน่ึง 

16.30 น. นาํคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ วดัพระเชตะวนัมหาวิหาร ซ่ึงพระพุทธองค์
ประทบัอยูน่านท่ีสุด รวม 19  

เยน็  พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีสําคญั นมสัการ“พระคนัธกุฎี” 
ประจาํฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน  
โรงอุโบสถเป็นท่ีทาํสังฆกรรม ตน้กาํเนิดอุโบสถในปัจจุบนั+ธรรมสภาใหญ่ 
สถานท่ีแสดงธรรม+กุฏิพระอสีติ  
มหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระอุบาลี พระสีวลี พระ
ราหุล พระองคุลีมาล ฯลฯ  
เป็นตน้+นมสัการตน้อานนัทโพธ์ิ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงรับสั่งให้พระมหาโมคคลั
ลานะนาํเมล็ดพนัธ์ุมาจาก  
พุทธคยา พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเพาะชา อนาถบิณฑิกะเศรษฐีขุดหลุมปลูก และ
พระอานนทผ์ูดู้แลรักษา 
จึงไดช่ื้อวา่ “อานนัทโพธ์ิ” มีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบนั 2,500 กว่าปี+เจดียพ์ระ
อรหนัต ์8 ทิศ นาํสวดพระคาถาบูชาฯ  

19.00 น. เดินทางถึงเมือง “สาวตัถี” บริการอาหารคํ่า+พกัวดัไทยเชตะวนั/วดัไทยสาวตัถี/วดั
เกาหลี หรือวดัพุธนานาชาติ  

 
หมายเหตุ : สําหรับ A2 พกัโรงแรม : บริการอาหารเย็น+พกัท่ีโรงแรม Lotus 
Nickko/Pawan/Ashoka 
 
วนัทีห่ก  สาวตัถี–พาราณสี–พิพิธภณัฑส์ารนาถ-ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  
05.30 น. บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นไปเมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 320 

กม./8-9 ชัว่โมง)  
เชา้/เท่ียง/บ่าย–บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ระหวา่งทาง+จากนั้นเดินทางต่อไป
จนถึงสารนาถ เมืองพาราณสี  

15.30 น. ชมพิพิธภณัฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะ
ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจาํ 4 ทิศ+
พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
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16.00 น. ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนั สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ทศันศึกษาและนมสัการ (1) 
ธมัมราชิกาสถูป สถานท่ีแสดง  
อนตัตลกัขณสูตรโปรดพระปัญจวคัคียไ์ดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นวนัแรม  5 คํ่า เดือน 
6 สูง 60 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง  
13 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคนัธกุฎี สถานท่ีประทบัจาํพรรษาแรก
ของพระพุทธเจา้ สูง 61 เมตร  
กวา้ง 18 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 5 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบไว  ้ ให้ท่าน
อธิษฐานจิตมีบา้นเรือนท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข 
(3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ดา้นบนมีสิงห์ 4 หวั หนัหลงัชนกนั ตราราชการ
อินเดียปัจจุบนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ารนาถ  
(4) ยสเจดีย ์สถานท่ีแสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธมัเมกขสถูป สถานท่ี
แสดงปฐมเทศนาโปรด  
ปัญจวคัคีย ์ โดยพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก  สถานท่ี
เกิดข้ึนแห่งวนัอาสาฬหบูชา  
สาธยายพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ปฏิบติัธรรม และเวียนเทียนองค์มหาสถูป
ใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้น  
ผา่ศูนยก์ลาง 28 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงท่ีน่ี 
พ.ศ. 943-953 พระถงัซมัจงัมาท่ีน่ี  
พ.ศ. 1173-74 และอเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม (เกิดลอนดอน/องักฤษ 13 ม.ค. 
1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อาย ุ 
19 ปี จึงมาเป็นวิศกรท่ีอินเดีย ติดยศร้อยตรี ไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่งโบราณคดี
อินเดีย) ไดข้ดุคน้พบ พ.ศ. 2378  
20.00 น.– ถึง “สารนาถ” บริการอาหารคํ่า+ทาํบุญทอดผา้ป่าบาํรุงวดั+และพกัท่ีวดั
ไทยสารนาถ (หอ้งละ 3-4 คน)  

 
หมายเหตุ : A2 พกัโรงแรม : บริการอาหารค่า+พกัท่ีโรงแรม Meridian / Hidustan International / 
Ideal Tower หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด  พาราณสี–พุทธคยา ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ –ชอ้ปป้ิงตลาดพุทธคยา  
หมายเหตุ : การล่องเรือคงคาใหเ้ลือก 1 ใน 2 (1) เวลาเชา้รุ่งอรุณพระอาทิตยข้ึ์น (2) 
เวลาเยน็พระอาทิตยต์กดินชมพิธีคงคาอาระตี  

04.30 น. ต่ืนนอนเตรียมตวัออกเดินทางไปท่าเรือราชฆาต หรือท่าทศวเมศ (ควรไปล่องเรือ
ก่อนแลว้กลบัมาอาบนํ้าทีหลงั)  

05.00 น. ออกเดินทางไปล่องเรือแม่นํ้าคงคา+ชมท่านํ้ามณิกรรณิกา ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบั
เลยประมาณ 4,000 กวา่ปี  
ท่าทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบนํ้ าล้างบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระ
อาทิตยข้ึ์นเหนือร่ิมฝ่ังคงคาท่ีสวยงาม  

07.30 น. บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นเดินทางไปสารนาถ ณ ตาํบลเป็นท่ีแสดงปฐม
เทศนา (ประมาณ 500 เมตร)  

09.00 น. บริการอาหารกลางวนั+จากนั้นชมเจา้คนัธีสถูป สถานท่ีพระพุทธเจา้พบปัญจ
วคัคียค์ร้ังแรกหลงัตรัสรู้ พระเจา้อโศก  
สร้างปี พ.ศ.236 ซ่ึงพระเจา้หุมายุนมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกั
บาร์ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม  
เท่ียง/บ่าย- บริการอาหารเท่ียง (แพค็) +ถึงพุทธคยา เยี่ยมชม “วดัพุทธนานาชาติ” 
เช่น วดัภูฐาน มีจิตรกรรมฝาผนงัปูป้ันท่ี  
สวยงาม+วดัญ่ีปุ่น ไหวห้ลวงพ่อไดพุดสึ+สวดมนตท์าํวตัรเยน็+เจริญสมาธิภาวนา 
ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ  

เยน็/คํ่า  อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีตลาดพุทธคยา เช่น ผา้ไหม รูปภาพ วตัถุมงคล 
ล๊อคเก็ตเคร่ืองบูชาต่างๆ ฯลฯ  
บริการอาหารเย็น+ร่วมทาํบุญซ้ือท่ีดินสร้างวดัไทยโพธิวิหาร+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติั
ธรรมฯ (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi 

 
แนะน า: ศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation 

Center) ของวดัไทยโพธิวิหารพุทธคยา (ไดรั้บอุปถมัภจ์ากบริษทัในเครือธรรมหรรษา เป็นท่ีตั้ง
สํานกังานวดัไทยโพธิวิหาร อยูห่่างจากตน้โพธ์ิ 500 เมตร) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นมูลนิธิฯ จาก
รัฐบาลอินเดียแลว้ ไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมตึกอาคาร 4 ชั้น 45 ห้องนอน (เท่ากบั 45 พรรษาท่ีประกาศพระ
ศาสนา) งบประมาณ 40 ลา้นบาท (80 ลา้นรูปี) ยงัขาดอีก 15 ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ: A2 : บริการอาหารเย็น+พกัท่ีโรงแรม OM International/Tathagat/Bodhgaya 
Gautam/Taj Darbar/หรือเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด พุทธคยา-ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ–ชอ้ปป้ิงสินคา้-ยา่งกุง้- เจดียช์เวดากอง 
05.30 น. บริการอาหารเช้าท่ีศูนยฯ์/โรงแรมฯ+ออกเดินทางไป “ดงคสิริ” สถานท่ีทรง

บาํเพญ็ทุกรกิริยา เป็นเวลา 6 ปี  
เชา้ นมสัการถา้ “ดงคสิริ” สถานท่ีพระมหาบุรุษโพธิสัตวท์รงมาบาํเพญ็ทุกกรกิริยา คือ 

การกระทาํท่ีบุคคลกระทาํได ้ 
09.00 น. อิสระใหท้่านไปนมสัการตน้พระศรีมหาโพธ์ิกราบลาพระพุทธเมตตา+ช๊อปป้ิงส้ิน

คา้ท่ีตลาดพุทธคยา พอสมควรแก่เวลา 
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรม+จากนั้นเดินทางไปสนามบินคยา+

เช็คอินแจกบตัรท่ีนัง่โดยสาร 
14.20 น. ออกเดินทางสู่ยา่งกุง้+พม่า โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

8M336 (มีบริการอาหาร) 
17.40 น. ถึงสนามบินยา่งกุง้ พม่า+ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อรถโคช้เดินทางสู่ยา่งกุง้อดีต

เมืองหลวงก่อนยา้ยไปเนปิดอร์ 
19.00 น. บริการอาหารคํ่าท่ีโรงแรม+จากนั้นไปนมสัการ “พระมหาเจดียช์เวดากอง”     

พิเศษ : เชิญท่านสัมผสับรรยากาศความงดงามอลงัการและดูเพชรนิลจินดาบน
ยอดชเวดากอง       

20.00 น.  A1/A2 : บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร+พกัโรงแรม Millennium/Grand United/Ibis 
หรือเทียบเท่าระดบั 3+4 ดาว 

 
วนัทีเ่ก้า  ยา่งกุง้-เจดียโ์บทาทอง-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-ปางชา้งเผือก-สุวรรณภูมิ 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+นมสัการ”พระเจดียโ์บทาทอง” ไหวข้อพรจากองค์”

เทพทนัใจ”ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ     ซ่ึงเป็นผูรั้กษาพระเกศาธาตุ ชาวพม่าเช่ือวา่ถา้ขอพรหน่ึง
อยา่งแลว้จะไดส้มดงัปรารถนารวดเร็วทนัใจ  

11.30 น. บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักก่ิง  
13.00 น. นมสัการพระนอนใหญ่ตาหวาน หรือ เจาทตัจี ศิลปะพม่ามีขนตาท่ีงดงาม 
15.00 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง หัวหน้าทวัร์บริการเช็คอินแจกบตัรท่ีนั่งโดยสาร+โหลด

กระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก.+ผา่นด่าน ตม.พม่า  
16.3 0 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

8M331 นอนพกัผอ่นบนเคร่ือง 
18.15 น. ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจาํ+ความประทบัใจ “อ่ิมบุญอุ่น

ใจไปกบัธรรมหรรษาทวัร์” 
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เงื่อนไขบริการทวัร์ : ท่านละA1:36,900.-บาท / A2: 43,900.-บาท  
A1 : พกัโรงแรม 2+วดัไทย 3+ศูนยธ์รรมหรรษา 3 คืน รวม 8 คืน ท่านละ 36,900.- 
A2 พกัโรงแรม 8 คืน ท่านละ 43,900.- บาท (ห้องละ 2 คน) พกัเด่ียวเพิ่ม 10,000.- (เฉพาะ

พระสงฆ+์สามเณร+แม่ชีมีหนงัสือสุทธิบรรณ ลดท่านละ 2,900.- บาท) วนัสมคัร/รับ Passport จ่าย
มดัจาํก่อน 15,000.- บาท/ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
หลกัฐานในการเดินทาง : ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ 15 วนั  

(1) หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  
(2) สาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ชุด  
(3) รูปถ่ายภาพสีพื้นขาว ขนาดกวา้ง 2 น้ิว ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จาํนวน 4 ใบ  

หมายเหตุ : บริษทัฯ จะกาํหนดนดัเวลาไปทาํวีซ่าอินเดีย ผูเ้ดินทางทุกคนจะ ตอ้งไปสแกนน้ิวมือ
ดว้ยตนเองท่ีสถานทูตอินเดีย คนท่ีเคยไปสแกนน้ิวมือแลว้ ใช้พาสสปอรตเดิมไม่ตอ้งแสดงตวั
สแกนน้ิวมืออีก ส่งเฉพาะเอกสารอยา่งเดียว 
 
ข้อควรทราบ : กรณีเลือกพกัท่ีวดัไทยในอินเดีย หรือศูนยป์ฏิบติัธรรม ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัปัจจยัถวาย
ชาํระหน้ีสงฆ ์เป็น  

ค่าอาหาร-นํ้าไฟ ตามสมควรแก่ฐานะของวดัแลว้ ถือเป็นประเพณีปฏิบติัท่ีทุกคณะตอ้งร่วม
พิธีทาํบุญทอดผา้ป่า เป็นการส่วนตวัให้ทาํบุญตามกาํลงัทรัพย/์ตามศรัทธา ปัจจยัทอดผา้ป่ามิได้
นาํมาชาํระหน้ีสงฆ ์ถวายไปใชใ้น กิจการต่างๆ ของวดั ถือประเพณีปฏิบติัท่ีวา่ เม่ือเราเขา้ไปถึงวดัก็
จะทาํบุญสร้างบารมี แมจ้ะไม่ไดพ้กัท่ีวดั การ ทอดผา้ป่าจะทาํเป็นพิธีการ จะไม่ทาํเพียงแค่รวบรวม
เงินแลว้ใส่ซองถวายวดั บางท่านอาจจะคิดวา่เม่ือซ้ือทวัร์ แลว้ทาํไมตอ้งมาเก็บเงินทาํบุญทอดผา้ป่า
อีก ท่านท่ีจะไม่เขา้ร่วมพิธีทอดผา้ป่า เพื่อสะดวกให้เลือกพกัท่ีโรงแรม พกัวดัไทยในอินเดีย เพื่อ
สะดวกในการจดัหอ้งพกั ควรแยกพกัชาย/หญิง มาเป็นคู่ตอ้งแยกของใชส่้วนตวัไวเ้ลย 
 
เงื่อนไขรายการทัวร์ : ให้ผูเ้ดินทางอ่านทาํความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์ อตัราน้ีรวม :- (อตัราค่าบริการ
ขา้งบน)  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้–คยา-กรุงเทพ  
 ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 ค่าท่ีพกัศูนยป์ฏิบติัธรรม+วดัไทยฯ/วดันานาชาติ +โรงแรม 1 (9 คืน)  
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ  
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 ค่าระวางนํ้ าหนกั 20 กิโลกรัม กรณีนํ้ าหนกัเกินตอ้งจ่ายเองตามอตัราท่ีสายการบิน
กาํหนด (นํ้าหนกัเกินไม่รวมค่าทวัร์)  

 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวน
เงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง  

ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 1-75 ปี และกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ 
ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  

50 % ของวงเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผูเ้อา
ประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง คือ ไม่มีการคุม้ครองตามเง่ือนไขในกรมธรรม์
ของบริษทั ประกนัภยัฯ)  

อตัราน้ีไม่รวม :- (อตัราค่าบริการขา้งบน)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม อินเดีย-

เนปาล-พม่า เก็บทิปรวม คนละ 800 บาท และทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ให้ตามความ
เหมาะสมท่ีท่านพึงพอใจ ทั้งน้ี จะเก็บวนัแรกท่ีเดินทางถึงอินเดีย เพราะตอ้งจ่าย
ทิปทุกวนั  

 
หมายเหตุ :- นิมนตพ์ระธรรมวิทยากร/เชิญผูท้รงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ไดจ้ดังบบูชาธรรมไวแ้ลว้ 
ท่านจะถวายเพิ่มไดต้ามศรัทธา  
 
เงื่อนไขการจองทวัร์+กรณยีกเลกิ+และอืน่ๆ  

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถูก
ยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจาํแลว้เท่านั้น  

 หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ ก่อนท่ีบริษทัฯ จะทาํ
การออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์หรือถา้  
ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี
กาํหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน
แลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ยดึเงินมดัจาํทั้งหมด ในทุกกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของ

ราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น

สุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธเขา้เมืองโดยด่านตรวจคนเขา้เมืองตน้ทาง
หรือปลายทาง ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ใน
ทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ
บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวใ้นรายการแลว้ทั้งหมด  

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใด
ก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเล่ือน  
วนัเดินทางหรือคืนเงินได้ บางกรณีอาจจะเปล่ียนช่ือผู ้เดินทางได้โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินกาํหนด  

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม  กรณีจาํเป็นตอ้ง
เปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให ้ 
ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 สําหรับผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้ง
รับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือการแจง้เขา้  

แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ท่ีด่าน ตม.ไทย ปฏิเสธ
ในการเขา้และออกจากประเทศ  

เชิญร่วมสร้างวดัไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย : ของคนไทย เพื่อคนไทย โดยคนไทย 
ธรรมหรรษาทวัร์อุปถมัภ ์
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ขอเชิญร่วมทาบุญเป็นเจา้ภาพสร้างวดัไทยโพธิวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ณ บริเวณ 
ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ บูชาสถานท่ีตรัสรู้ อยูห่่างไม่ไกล 400-500 เมตร  

1. เจา้ภาพซ้ือท่ีดินและตึกอาคาร พื้นท่ี 25,000 ตารางฟุต ๆ ละ 1,000 บาท 
2. เจา้ภาพสร้างหอ้งพกัสงฆแ์ละผูแ้สวงบุญ 45 หอ้ง ๆ ละ 200,000 บาท  
3. เจา้ภาพสร้างฐานพระประธาน “พระพุทธเมตตา”- อาสนสงฆ ์กองทุนละ 500 บาท 
 4. เจา้ภาพปูกระเบ้ืองรอบอาคาร กองทุนละ 500 บาท หรือตามศรัทธา  

โอนเงินทาํบุญ : ในนาม “พระมหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ- ดร.นิติกานต ์ธรรมหรรษากุล” (วดัไทย
โพธิวิหาร) บญัชีออมทรัพย ์ สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ ธนาคาร กสิกรไทย 013-3-29169-5 กรุงไทย 
031-0-24803-5 กรุงเทพ 909-013023-9 ไทยพาณิชย ์264-2-58677-3 
 
4.2 การบริการของทวัร์ 

1. บริการจดันาํเท่ียวไทย ไปทัว่โลก  
2. จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งในและต่างประเทศ  
3. บริการให้เช่ารถโคช้ – รถตูป้รับอากาศ  
4. บริการรับเหมาจดักรุ๊ป ทศันศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา  

  5. เชิญฟังข่าวสารการท่องเท่ียว "ธรรมหรรษา" ดาํเนินรายการโดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา
ทวัร์ และคณะ  
         - AM.963 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-10.00 น.  
         - AM.792 ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 23.00-01.00 น.  
         - ช่อง 8 ทีวพีดูได ้www.thaitv8.com จานดาํ PSI 276 ฯลฯ เคเบิ้ลทีว ีทุกวนัองัคาร 
เวลา 19.00-20.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1 ท่ีจดัรายการวทิยุ 

ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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 เน่ืองจากประเทศไทยจะเร่ิมกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแบบเต็มตวั ดงันั้นจึงจะเร่ิมเห็นสินคา้
หรือบริการมากมายเขา้มาตอบโจทยลู์กคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน ธุรกิจทวัร์สาํหรับผูสู้งอายกุ็เป็นหน่ึงในนั้น 

ชฎารัตน ภู่วจิิตร ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ทวัร์ฟ้าใส จาํกดั หน่ึงในบริษทัทวัร์ท่ีหนัมาจบักลุ่ม
ลูกคา้ผูสู้งวยั ภายใตช่ื้อ “ทวัร์สูงวยั หวัใจฟรุ้งฟร้ิง” ไดเ้ล่าท่ีมาของธุรกิจให้ฟังวา่ตอนแรกก็เร่ิมตน้
มาจากการเปิดให้บริการนําเท่ียวเหมือนบริษทัทวัร์ทั่วไป จนกระทัง่เร่ิมเห็นช่องโหว่จากการ
ใหบ้ริการผูสู้งวยัของบริษทัทวัร์ต่างๆ ท่ียงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงได ้จึงหนัมา
เปิดบริการทวัร์สาํหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะข้ึนมา โดยรูปแบบสาํหรับทวัร์ผูสู้งวยั  

เล่าว่าไม่ไดแ้ตกต่างจากโปรแกรมทวัร์ทัว่ไปเท่าไหร่นกั เพียงแต่ส่ิงท่ีเน้นให้ความสําคญั
มากข้ึน คือ การใส่ใจรายละเอียดต่างๆ ใหม้ากข้ึนโดยพยายามคิดวา่ส่ิงใดจึงจะเหมาะแก่ผูสู้งอาย ุ

“รูปแบบหรือโปรแกรมทวัร์อาจไม่ไดแ้ตกต่างจากทวัร์อ่ืนๆ เท่าใดนกั แต่ส่ิงท่ีมีเพิ่มข้ึน คือ 
การใส่ใจรายละเอียดให้มากข้ึน เช่น แต่ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามกัจะเลือกเดินทางกลางคืน ไป
ถึงจะได้เท่ียวเลย แต่พอมาทาํทวัร์ผูสู้งอายุเราเปล่ียนมาเป็นเดินทางแต่เช้าตรู่ เพื่อให้ผูสู้งอายุได้
พกัผอ่นเตม็ท่ี หรืออยา่งตอนเขา้ท่ีพกั ถา้เป็นทวัร์ทัว่ไปเราแค่ส่งคียก์าร์ดให้ต่างคนต่างแยกยา้ย นดั
เจอกันใหม่ตอนไหนก็ว่าไป แต่สําหรับผูสู้งอายุยงัไม่จบ เข้าห้องไปแล้วจะเปิดนํ้ าร้อนยงัไง        
แอร์ปรับยงัไง อยากดูโทรทศัน์ตอ้งเปิดตรงไหน รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ เหล่าน้ีสําหรับเราอาจ
เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่สาํหรับผูสู้งอายบุางทีเขาก็ตอ้งการตวัช่วย” 

กล่าววา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้คือ ผูสู้งอายท่ีุหวัใจยงัหนุ่ม ยงัอยากท่องเท่ียวหา
ประสบการณ์ อยากมีเพื่อนฝงู ชอบความบนัเทิง มีความทนัสมยัอยูใ่นตวั ตามคอนเซปตท่ี์ตั้งไวคื้อ 
“ทวัร์สูงวยั หวัใจฟรุ้งฟร้ิง” และดว้ยรายละเอียดท่ีมากกวา่ทวัร์อ่ืนๆ จึงจาํกดัจาํนวนผูสู้งวยัไวเ้พียง 
15 คนต่อหน่ึงทริปการเดินทาง เพื่อการดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยมีโปรแกรมทวัร์ไวใ้ห้เลือกหลาย
รูปแบบ ตั้งแต่เท่ียวแบบวนัเดียว ,3 วนั 2 คืน, 5 วนั 4 คืน ไปจนถึง 6 วนั 5 คืน ราคาเร่ิมตน้ตั้งแต่ 
970 – 22,900 บาท มีให้เลือกทั้งทวัร์ในประเทศและต่างประเทศ รับตั้งแต่อายุ 55 ปีข้ึนไป ซ่ึงชฎา
รัตน ภู่วิจิตร ผูจ้ดัการทัว่ไป เล่าวา่ขอ้ดีสําหรับการทาํงานกบัลูกคา้ผูสู้งอายุ คือ หากประทบัใจหรือ
รักใครแลว้จะรักจริงและยาวนานท่ีสาํคญัยนิดีพร้อมท่ีจะจ่าย ขอเพียงแค่พึงพอใจ 

 “ถา้เป็นลูกคา้ทัว่ไป เขาจะมองท่ีราคาเป็นหลกั ราคาถูก โปรแกรมดี ก็ไปเลย ท่ีเหลือเด๋ียว
เขาเท่ียวเองไดดู้แลตวัเองได ้สมมติคราวน้ีไปกบับริษทั A แต่คราวหนา้ไปเจอบริษทั B ท่ีถูกกว่า 
เขาก็สามารถเปล่ียนใจได ้แต่สําหรับผูสู้งอายุ ไม่ใช่ เขาไม่มานัง่เทียบราคา ไปกบัเจา้ไหนสบายใจ 
เขาก็ไปกบัเจา้นั้น เรียกว่ารักแล้วรักเลย มีผูสู้งอายุหลายคนท่ีเคยไปเท่ียวกบัเราแล้วกลบัมาใช้
บริการต่ออีก 3-4 ทริป บางทีไปชกัชวนเพื่อนๆ ให้มาเท่ียวเพิ่มดว้ย ลูกทวัร์หลายคนพูดวา่ตั้งแต่มี
ทวัร์ของเราเกิดข้ึน เขาไม่เหงาเลย ไม่งั้นก็ไม่รู้จะทาํอะไรตอ้งอยู่บา้นคนเดียว ฟังแลว้ก็ประทบัใจ 
เป็นฟีดแบล็กท่ีดี ซ่ึงวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้และพอเรายิ่งทาํให้ดีข้ึน มนัก็ยิ่งสะสมข้ึนไปเร่ือยๆ กราฟ
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ยิง่โตข้ึน ไม่เหมือนการทาํทวัร์อ่ืนๆ จบทริปก็จบกนัไป แต่สาํหรับทวัร์ผูสู้งอายุยงัมีการติดต่อกนัมา
เร่ือยๆ เหมือนเป็นลุงป้านา้อา” 
 สรุปไดว้า่ รูปแบบหรือโปรแกรมทวัร์ของกลุ่ม Gen B ส่ิงท่ีตอ้งเพิ่มคือ การบริการดูแลได้
อยา่งทัว่ถึง ประทบัใจใส่ใจรายละเอียด การอาํนวยความสะดวกสบายทาํใหมี้การกลบัมาใชบ้ริการ
ซํ้ าอยา่งต่อเน่ือง 
 
4.3 ขั้นตอนและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาโครงงานตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B จากเอกสารภายในบริษทั เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
หวัหนา้ฝ้าย และลูกคา้ของบริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

ประเทศอินเดียจะตอ้งมีการทาํวีซ่าเขา้ประเทศ โดยทางบริษทัจะมีการกรอกขอ้มูลการทาํวี
ซ่าให้แก่ลูกค้า โดยจะขอพาสปอร์ตตวัจริง รูปพื้นหลงัขาว ขนาด 2x2 จาํนวน 3 ใบ สําเนาบตัร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบา้น เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้การไปประเทศอินเดียจะตอ้งทาํ
เอกสารยืน่วซ่ีา โดยตอ้งกรอกเอกสารในระบบ https://indianvisaonline.gov.in/ 

 
 

 
 
                                    
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.2 โปรแกรมกรอกเอกสารในระบบ https://indianvisaonline.gov.in/ 

ท่ีมา:  https://indianvisaonline.gov.in/ 
 
 
 

https://indianvisaonline.gov.in/
https://indianvisaonline.gov.in/
https://indianvisaonline.gov.in/
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รูปท่ี 4.3 กรอกขอ้มูลวซ่ีา เนปาล 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

 
 

 
 
                                                                    
 
                                                                      
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4 แทค็ติดกระเป๋า 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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รูปท่ี 4.5 รายช่ือลูกทวัร์และเลขพาสปอร์ต สายการบิน 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 การบริการอาหารและโภชนาการสาํหรับผูสู้งอายุเพื่อสุขภาพ 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
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รูปท่ี 4.7 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จาํกดั 
 

การประชาสัมพนัธ์โปรแกรมเนปาล อินเดีย ผ่านส่ือวิทยุ เราสามารถเลือกกลุ่มผูฟั้งได ้มี
ความรวดเร็วในการส่งข่าวสาร  สามารถส่งข่าวสารไปยงัผูฟั้งไดจ้าํนวนมาก เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ง่ายโดยเฉพาะกลุ่ม Gen B เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ ทาํให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มGen B เกิดความประทบัใจ
ในการใช้บริการการท่องเท่ียวกบั บริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จาํกดั เพื่อเป็นการต่อ
ยอดใหน้กัท่องเท่ียวมีการใชบ้ริการซํ้ าอยา่งต่อเน่ืองสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั 

วิทยุ AM.963 จนัทร์-ศุกร์ :09.30- 10.00น. AM.792 เสาร์-อาทิตย ์:23.00-24.00น. โดย ดร.
นิติการต ์ธรรมหรรษากุล 
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ขั้นตอนการออกอากาศ 
1. เปิดสวทิทีเ่กีย่วข้องทุกตัว 
(1) เคร่ืองมิกซ์ 
(2) เคร่ืองเทป 
(3) เคร่ืองล้ิงคอ์อกอากาศ 
(4) เคร่ืองมิกซ์ไมค ์
2. ยกหูโทรศัพท์ไปยงัสถานีวทิยุ 
- พล.ม.2  AM.963 
02-2435486 / 02-2433495 
-  วทพ. AM.792 
02-3310825 / 02-3312612 
3. สถานีวทิยุตอบรับ กดลอ็คไว้ 
- วางโทรศพัทไ์ดเ้ลย กนัหอน 
- สายหลุดตอ้งโทรไปใหม่ 

  4.เปิดสปอตไตเติล้น ารายการ 
5.เปิดไมค์เตรียมออกอากาศ 
- เวลาหยดุพดูปิดไมคก์นัเสียงหาย 
6.เปิดเทป/ซีดี ทีเ่ตรียมไว้แล้ว 
- ตอ้งให้เกียรติยกยอ่งผูด้าํเนินรายการ 
- คาํทกัทายหลงัขั้นรายการ 
ขณะน้ีท่านกาํลงัรับฟังรายการธรรมหรรษา โดย ชมรมธรรมหรรษา มีพระอาจายอ์าทิตย์

พระอาจายธี์ระพงษ์ และทีมงานธรรมหรรษาทวัร์ โดย อาจายม์หาทิวา ดร .เบิร์ต ธรรมหรรษา อา
จายม์หาคมสิทธ์ิ ธรรมหรรษา โทร 02-8845684-6 

 
การน ารายการ 

**ดนตรี** สุขใจใฝ่บุญ เพิ่มพูนมงคล สร้างกุศลบารมี รักษาประเพณีวฒันธรรม นาํเท่ียว
ไทยไปทัว่โลก จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ให้เช่ารถตู ้รถโคช้ปรับอากาศ วีไอพี 8ล้อ 2ชั้น พร้อมชุด
เคร่ืองเสียงระบบคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบ ราคาเป็นกนัเอง บริหารงานโดย ดร.นิติกานต์ ธรรม
หรรษากุล ประธานกรรมการ อ่ิมบุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์ โทร 02-8845684-6 /            
081-9944790 
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สโลแกนธรรมหรรษาทวัร์ 
***เท่ียวสนุก สุขใจ ไดส้าระ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์*** 

ทวัร์อินเดีย-เนปาล-พม่า :4ตาํบล 8พุทธสถาน + ชเวดากอง(9วนั) 
นมสัการพุทธสังเวชนียส์ถาน 4ตาํบล สถานท่ี ประสูติ ท่ีตรัสรู้ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เจดียพ์ุทธคยา  
ท่ีแสดงปฐมเทศนา สารนาถ ท่ีปรินิพพาน กุสินารา  ล่องแม่ย ํ้าคงคา ยา่งกุง้ ชเวดกอง เทพทนัใจ 

พระนอน  ท่านละ36,900บาท โปรแกรม A1 
สนใจติดต่อสอบถาม หรือ จองการเดินทาง 02-8845683-6, 081-9944790 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 การปฏิบติังานท่ีบริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จ ากัดในคร้ังน้ีได้ปฏิบติังาน
ต าแหน่งพนกังานฝึกงานฝ่าย Operation ท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานดา้นต่าง 
ๆในเร่ืองของ โครงงานตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อ่ิมบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมใน
โครงงานและศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่ม Gen B และขั้นตอนต่างๆ รวมถึง
เอกสารอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเรียนรู้และเขา้ใจมากข้ึนจากการปฏิบติังานดา้นต าแหน่งพนกังาน
ฝึกงานฝ่าย Operation นั้นสามารถเรียนรู้งานและปฏิบติังานไดจ้ริง สามารถท างานประสานงานกบั
พนกังานฝ่ายอ่ืนๆไดแ้ละเม่ือเกิดความผิดพลาดดา้นเอกสารสามารถแกไ้ขไดซ่ึ้งท าให้เกิดผลดีแก่
การท างานเป็นอย่างยิ่ง สามารถท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อองค์กร ซ่ึงได้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีบริษทั ธรรมหรรษาทวัร์ แอนด์ แทรเวล จ ากัด ผูจ้ดัท าควรมี
ความรู้เก่ียวกบัระบบทวัร์ และควรมีประสบการณ์ในการท าทวัร์  ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงงานยงัขาด ความรู้
เก่ียวกบัระบบทวัร์ต่างๆอย่างถ่องแท ้ท าให้ไม่มีขอ้มูลท่ีจะส่ือสารกบัลูกทวัร์ Gen B ซ่ึง เป็นไป
ค่อนขา้งล าบาก ไม่มีประสบการณ์การในการจดัทวัร์ จึงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานและ
ดูแลลูกทวัร์ Gen B 
 
 5.1.3 การแกไ้ขปัญหา 
 ผูจ้ดัท าควรศึกษาหาขอ้มูลไวใ้ห้เยอะท่ีสุด ล่วงหน้าก่อนการจดัทวัร์ Gen B  เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์ในสถานท่ีต่าง ๆ วา่มีสถานท่ีใดบา้งท่ีน่าสนใจและมีประวติัอะไรบา้ง
จะท าใหง่้ายต่อการส่ือสารกบัลูกทวัร์ Gen B และเพื่อให ้เกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดฝึ้กปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่ง พนกังานฝึกงานฝ่าย 
Operation ท าให้ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริง ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดป้ฏิบติัตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายรวมทั้ งปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัด ไดฝึ้กความอดทนต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ และยงัไดรั้บความรู้ในเร่ือง
โปรแกรมทวัร์ต่าง ๆแต่ละประเทศ  เน่ืองจากผูจ้ดัท าไดฝึ้กงานในส่วนของฝ่าย Operation จึงไดมี้
การสังเกตพบว่าในเราควรหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีจะพาลูกทวัร์ ไปทวัร์ และคอยดูแลและ
สังเกตุพฤติกรรมของลูกทวัร์ เพื่อช่วยเหลือและบริการอยา่งดี 
 
 5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษามกัจะพบปัญหาในเร่ืองการท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีพาลูกทวัร์ไปและไม่สามารถตอบค าถามของลูกทวัร์ได ้ การปรับตวัในการท างานการ
กรอกวีซ่าอินเดียล่าชา้ การท างานไม่รอบครอบ แกไ้ขคือ ตรวจงานทุกคร้ังท าให้เร็วตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติม 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในการปฏิบติังานในส่วนงานของของฝ่าย Operation งานค่อนข้างท่ีจะต้องใช้ความมี    
มนุษสัมพนัธ์ท่ีดีมาก ตอ้งมีความอดทน รับฟังลูกคา้เป็นอยา่งดี และ ควรมีการเตรียมตวัและฝึกหดั
เทคนิคการท างาน เทคนิควธีิการจดจ าขอ้มูลใหเ้กิดความแม่นย  า ดว้ย มีใจรักในงานท่ีท า การฝึกงาน
สหกิจศึกษาควรปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ และปฏิบติังานอยา่งมีสติ
ทุกคร้ังเพื่อลดการเกิดความผดิพลาด   
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ภาพไปส่งลูกคา้ออกทวัร์ท่ีสนามบิน 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 
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ภาพออกทวัร์ในประเทศโปรแกรมปิดทองฝ่ังลูกนิมิต 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพใหข้อ้มูลโปรแกรมทวัร์กบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 
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ภาพล่องเรือชมอารยะธรรมสองฝ่ังแม่น ้าคงคา (อินเดีย) 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพอิสิปตนมฤคทายวนั  สารนาถ (อินเดีย) 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 
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ภาพปรินิพานสถุป สถานท่ีปรินิพพาน  กุสินารา (อินเดีย) 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพลุมพินี สถานท่ีประสูติ (เนปาล) 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 
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ภาพเจดียช์เวดากอง(พม่า) 
ท่ีมา: บริษทัธรรมหรรษาทวัร์ แอนด ์แทรเวล จ ากดั 
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