เส้นทางตามรอยพระพุทธบาทที่ยาตราแห่งองค์พระศาสดา
“น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน”
โดยอาจารย์วิทยากรอาณัติชัย เหลืองอมรชัย

เชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาร่วมเดินทางไปแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิที่อินเดีย เพื่อไปสักการะสถานที่สาคัญในพระพุทธ
ประวั ติ ห รื อ สถู ป เจดี ย์ ที่ มี ค วามส าคั ญ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธเจ้ า ผู้ เป็ น พระบรมศาสดาแห่ ง พระพุ ท ธศาสนในสมั ย
“พุทธกาล” โดยสถานที่สาคัญที่ถือได้ว่าเป็นจุดหมายหลักของชาวพุทธคือสังเวชนียสถาน 4 ตาบล คือ 1. ลุมพินีวัน
(สถานที่ประสูติ) 2. พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้) 3. สารนาถ (สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา) 4. กุสินารา (สถานที่ดับ
ขันธปรินิพพาน) ซึ่งนอกจากสังเวชนียสถานแล้ว ยังมีสถานที่สาคัญอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าฯ

รายละเอียดการเดินทาง
สายการบิน
โรงแรม
พาหนะ
หัวหน้าทัวร์

สายการบินอินดิโก้ เข้า-ออกพาราณาสี
โรงแรมระดับมาตรฐาน
รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานพร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
มี ประสบการณ์ ความรับผิ ดชอบสูง คอยให้บริ การและอานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง
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รายละเอียดการเดินทาง 15-23 มี.ค. 63
15 มี.ค. กรุงเทพฯ – พาราณาสี – ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน – พระมูลคันธกุฎี – ธัมเมกขสถูป – กุฏิยสะเถระ –
เจาคัณฑีสถูป – พิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ
06.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 บริ เวณแถวเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินอินดิโก้ (6E)
เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั อํานวยความสะดวกแด่ท่าน
09.10 น.  เหินฟ้าสู่เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดียด้วยเที่ยวบินที่ 6E-98
11:05 น. คณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ท่ าอากาศยานเมืองพาราณาสี เมืองหลวงของแคว้นกาสี ในสมัยพุทธกาล
ปั จ จุบ ันตั้งอยู่ใ นรั ฐอุ ตตรประเทศ ประเทศอิ นเดี ย ห่ างจากลัคเนาซึ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงของอุ ตตรประเทศเป็ น
ระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสี มีแม่ น้ าํ คงคาไหลผ่าน เป็ นเมื อ งที่ศกั ดิ สิทธิ์ ที่สุดหนึ่ งในเจ็ดเมื องศักดิ สิทธิ์
จากนั้นนําท่านสู่โรงแรมที่พกั
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สารนาถ ซึ่งอยูใ่ นเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แห่ งนี้ คือ“ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเป็ น
สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร” แก่ปัญจวคียท์ ้ งั 5 และเป็ นสถานที่เกิด
พระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จากนั้นนําท่านชม พระมู ลคันธกุฎี กุฏิของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดงั กล่าว นําท่านนมัสการ ธัม
เมกขสถู ป เป็ นสถู ป ที่ ส ร้ า งเพื่อ อุ ทิ ศ แด่ พ ระอัญ ญาโกณฑัญ ญะ ผูซ้ ่ ึ งเห็ น ธรรมเป็ นท่ า นแรก สถู ป แห่ ง นี้ มี
สถาปั ตยกรรมแบบเมาริ ยะ เป็ นทรง
กลมแบบบาตรควํ่า มี ความสู งจาก
ฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองค์
เก่าถูกทําลายได้มีการสร้างสถูปแห่ ง
นี้ข้ นึ มาใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 2337
และ” นําท่านเยี่ยมชม กุฏิยสะเถระ
เป็ นสถานที่ ที่ พ าํ นั ก ของพระยสะ
เถระ บุตรของเศรษฐีในกรุ งพาราณสี ผูซ้ ่ ึงมีความเบื่อหน่ายต่อทางโลก จนได้พบกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยที่พระองค์ทรงแสดงอนุ ปุพพิกถา เพื่อฟอกจิตใจยสกุลบุตรให่ ห่างไกลจากความยินดีในกาม และได้รับการ
ขนานนามว่า พระอรหันต์องค์แรกที่อยูใ่ นเพศฆราวาส เพราะเป็ นอุบาสกคนแรกที่ขอถึงพระรัตนตรัยครบทั้ง 3
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม เจาคัณฑีสถูป เป็ นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบ
กับ ปั ญจวคียท์ ้ งั 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ได้เพียง 2 เดือน และสามารถทําให้อญ
ั ญา
โกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ซ่ ึงสถูปแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สารนาถ
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คํ่า

ท่านจะได้ชมศิลปวัตถุชิ้นสําคัญสองรายการ ได้แก่ พระพุทธรู ปปางปฐมเทศนาที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก และเสา
หินพระเจ้าอโศกที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์มาก สภาพของวัสดุที่เป็ นหินทรายแดงยังขึ้นเงาวับ ซึ่ งหัวเสานี้ ถูกนํามาใช้
เป็ นตราแผ่นดินของอินเดียในเวลาต่อมา และใช้จนถึงปั จจุบนั
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก SARANTH GUEST HOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่า

16 มี.ค. เมืองพาราณาสี – เมืองคยา – พระศรีมหาโพธิ์ – พระมหาเจดีย์พุทธคยา – สั ตตมหาสถาน – พระ
พุทธเมตตา – พิพธิ ภัณฑ์ คยา
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) เมืองซึ่ งทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ าํ
เนรั ญ ชรา เมื อ งแห่ ง นี้ เป็ นเมื อ งสํา คัญ ทั้ง ของศาสนาพุ ท ธและศาสนาฮิ น ดู อาทิ เ ช่ น เป็ นเมื อ งที่ มี ส ถานที่
พระพุท ธเจ้าทรงตรั สรู ้แ ละทรงแสดงอาทิตตปริ ยายสู ต รแก่ ช ฏิล สามพี่น้อ งคื อ อุ รุ เวลากัสสปะ นที กัส สปะ
คยากัสสปะ และบริ วาร 1,003 รู ป จนสําเร็จพระอรหันต์ท้งั หมด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บ่าย

คํ่า

จากนั้นนําคณะสักการะ พระศรี มหาโพธิ์ โพธิ์ตน้ ต้นที่สี่ ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม เมื่ อ
พ.ศ. 2423 โดยจากหน่อเดิมของโพธิ์ตน้ แรกที่เป็ นสหชาติกบั พระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิ ทธัต
ถะประสูติ) และชม พระแท่ นวัชรอาสน์ เป็ นพระแท่นจําลองขึ้นทับพระแท่นเดิมเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่า พระ
สัม มาสัม พุท ธเจ้า ได้ต รั สรู ้ ณ จุ ด นี้
ปั จจุบนั สร้างด้วยวัสดุ หินทรายเป็ นรู ป
หัวเพชรสี่ เหลี่ยม กว้าง 4.10 นิ้ ว 7.6 นิ้ ว
หนา 5 นิ้ วครึ่ ง ประดิษฐานอยูภ่ ายใต้ตน้
พระศรี มหาโพธิ์ โดยสร้างกําแพงแก้วทํา
ด้วยทองคําแท้ ประดิ ษฐานรอบต้น นํา
สั ก การะ พระมหาเจดี ย์ พุ ท ธคยา
อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง การตรั ส รู ้ ข องพระ
สัม มาสั ม พุท ธเจ้า มี ลัก ษณะเป็ นเจดี ย ์ 4 เหลี่ ย ม สู ง 170 ฟุ ต วัด โดยรอบฐานได้ 121.29 เมตร ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธเมตตา พระพุทธรู ปปางมารวิชยั แบบศิลปะปาละ และสั ตตมหาสถาน ที่พระผูม้ ีพระภาค
เจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู ้ 7 แห่งๆละ 7 วัน คือ โพธิบลั ลังก์ อนิมิสเจดีย ์ รัตนจงกรมเจดีย ์ รัตนฆรเจดีย ์
อชปาลนิ โครธ (ต้นไทร) ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) และต้นราชายตนะ (ต้นเกด) จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ คยา
สถานที่เก็บวัตถุอนั มีค่าเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพุทธ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
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 พัก OM INTERNATIONAL HOTEL GAYA หรื อเทียบเท่าระดับ

17 มี.ค. สถูปนางสุ ชาดา – อชปาลนิโครธ – แม่ น้าเนรั ญชรา – เขาดงคสิ ริ – เมืองราชคฤห์ – รอยเกวียน
โบราณ – เรื อนจาคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อ ระหว่างทาง จากนั้นนําท่านสู่ อชปาลนิโครธ พระพุทธองค์ทรงเสด็จข้ามแม่น้ าํ เนรัญชราไปยัง
“ต้นไทรอชปาลนิโครธ” หรื อต้นไทรของผูเ้ ลี้ยงแพะ ประทับอยู่ ๗ วัน ขณะเสวยวิมุตติสุขอยู่ ธิดาพญามาร ๓ ตน
คือ นางราคะ นางอรตี และนางตัณหา ได้อาสาผูเ้ ป็ นบิดาเข้าไปประเล้าประโลมด้วยเสน่ห์กามคุณต่างๆ นานา แต่
พระพุ ท ธองค์ ไ ม่ ท รงเอาพระทั ย ใส่ กลั บ ขั บ ไล่ ไ ปเสี ย แสดงถึ ง
บุคลิกลักษณะอันประเสริ ฐของผูช้ นะตนได้แล้ว จะไม่ยอมกลับเป็ นผูแ้ พ้
อี ก นํา ท่า นชมสถู ป นางสุ ช าดา ผูถ้ วายข้าวมธุ ป ายาสแก่ พระโพธิ สัต ว์
สิ ทธัตถะก่อ นการตรัสรู ้ ชมสถานที่ลอยถาดทองอธิฐานริ ม แม่ น้าเนรั ญ
ชรา แม่ น้ าํ สําคัญในพุทธประวัติ ชาวบ้านแถบนั้นเรี ยกว่า “ลิลาจัน” มา
จากคําสันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น้ าํ ที่มีสีใสสะอาด แม่น้ าํ ทั้ง
สายกว้างราว ๑ กิโลเมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาดงคสิ ริ ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็ นสถานที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกรกริ ยาอยูภ่ ายในถํ้าบริ เวณบนเขา
ภายในถํ้า มี พระพุท ธรู ป ปางบําเพ็ญ ทุก รกริ ย าประดิ ษฐาน เพื่อ เป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงถึ งสถานที่ ที่ สัน นิ ษ ฐานว่า
พระพุทธเจ้าได้บาํ เพ็ญทุกรกริ ยา เป็ นระยะเวลา 6 ปี ภายหลังพระองค์ทรงทราบว่าการบําเพ็ญเพียรดังกล่าวไม่ใช่
หนทางแห่ งการตรัสรู ้ จึงเกิดพุทธปรัชญา “ทางสายกลาง” หนทางแห่ งการตรัสรู ้ในที่ สุ ดในปั จุจุบนั สถานที่
บํา เพ็ญ ทุ ก รกริ ย าแห่ ง นี้ รู ้ จ ัก กัน ในชื่ อ ถํ้า มหากาล บนเขาดงคสิ ริ อยู่ห่ า งจากเมื อ งพุ ท ธคยาไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประมาณ 12 กิโลเมตร ได้เวลาสมควรออกเดิ นทางสู่ เมื องราชคฤห์ หรื อ เบญจคีรีนคร
แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อันได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปั ณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุล ท่านชม รอยเกวียน
โบราณ ที่อยูบ่ ริ เวณหลังประตูเมืองราชคฤห์ เป็ นรอยเกวียนที่ลงลึกเข้าไปในหิน ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
เป็ นเส้นทางที่ใช้เกวียนมาหลายชัว่ อายุคน จากนั้นนําท่านชม เรื อนจาคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร สถานที่พระเจ้า
อชาตศัตรู ทรงทําการปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ทนพระเจ้าพิมพิสารผูเ้ ป็ นบิดา โดยการยึดพระราชอํานาจของ
พระเจ้าพิมพิสาร และขังพระมารดาและพระบิดามาขังไว้ ณ สถานที่แห่งนี้
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก OM INTERNATIONAL HOTEL GAYA หรื อเทียบเท่า
Page.4

18 มี.ค. ยอดเขาคิชกูฏ – ถา้ พระโมคคัลลานะ – มหาวิทยาลัยนาลันทา – พิพธิ ภัณฑ์ นาลันทา – หลวงพ่ อดา
ศักดิ์สิทธิ์
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดิ นทางชมจุดสําคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่ งปรากฏ
หลักฐานหลายจุดที่เกี่ ยวข้องกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไปด้วย ถ้าพระโมคคัลลานะ ที่พาํ นักและบําเพ็ญ
เพียรของอัครสาวกเบื้องซ้าย ,ที่กลิ้งหิ นของพระ
เทวทัต เป็ นจุดที่ สามารถมองเห็ นจากบริ เวณ
ด้านหน้าถํ้าพระโมคคัลลานะ ,ถํ้าสุ กรขาตา (ถํ้า
พระสารี บุตร) ที่พาํ นักและบําเพ็ญเพียรของอัคร
สาวกเบื้องขวา ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีปัญญาเป็ นเลิศ
,อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้ นหน้าพระคันธกุฎี กุฏิของ
พระพุท ธเจ้า มพระคัน ธกุ ฎี ซึ่ งเคยเป็ นกุ ฏิข อง
พระพุท ธเจ้า ,พระคัน ธกุ ฎี ซึ่ ง เคยเป็ นกุ ฏิ ข อง
พระพุทธเจ้า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ ลันทา สถานที่เก็บวัตถุอนั มีค่าเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพุทธ จากนั้นนําท่าน
ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่ งเรื อ งโด่งดังมากที่สุดในโลก มี พระนักศึกษา
จํานวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูก ชาวมุสลิมรุ กรานสังหารพระ และเผาทําลายเสี ยสิ้ นปั จจุบนั เหลือไว้แต่ซาก
ปรักหักพัง ปรากฏเป็ นรู ป ฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริ เวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่ งนี้ ยงั เป็ น
บ้านเกิดของ พระโมคคัลลานา พระสารี บุตร ที่นี่ยงั มีพระสถู ปเจดียท์ ี่บรรจุอฐั ิธาตุของพระสารี บุตรปรากฏอยู่
หลังจากนั้นนําท่านกราบนมัสการ หลวงพ่ อดาศักดิ์สิทธิ์
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก NALANDA GUEST HOUSE หรื อเทียบเท่า

19 มี.ค. วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร – ตโปธาราม – สั ตตบรรณคูหา – เมืองไวสาลี – กุฎาคารศาลา – ปาวาลเจดีย์ เมืองกุสินารา
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านชม วัดเวฬุ วันมหาวิหาร หรื อ ป่ าไผ่ สถานที่กาํ เนิ ดวันสําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่ งเป็ นสถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ท้ งั หมด และวัดเวฬุวนั มหาวิหาร
ยังเป็ นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กบั องค์พระศาสดา จากนั้นนําชม
ตโปธาราม ที่อาบนํ้าแร่ ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 นําท่านเดินทางชม สั ตตบรรณคูหา ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาเวภาระ ซึ่ ง
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เป็ นหนึ่ งในโบราณสถานที่พระพุทธองค์ได้ทาํ นิ มิตโอกาส เพื่อ ให้พระอานนท์กราบอาราธนาให้พระองค์อ ยู่
โปรดเวไนยสัตว์ ตลอดกัลป์ และเป็ นสถานที่ที่พระมหากัสสปะกระทําการสังคยนาพระธรรมวินัยเป็ นครั้งแรก
จากนั้นนําท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรื อสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่ งถวายเป็ นสังฆาวาส และเป็ น
โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน เมื่อครั้ง
เหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหินหลังจากนั้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งไวสาลี ในอดี ต คื อ แคว้น วัช ชี ที่
ปกครองโดยกษัตริ ยล์ ิ จฉวี เป็ นหนึ่ งใน 16 แคว้นของชมพู
ทวี ป ซึ่ งในสมัย พุ ท ธกาลพระพุ ท ธองค์เ คยมาโปรดให้
ชาวเมืองได้รอดพ้นจากโรคอหิวาตกโรค ที่แม้แต่พระมหาวี
ระศาสดาแห่ งศาสนาเชนไม่สามารถบําบัดโรคร้ายนี้ ได้ จึง
ถือ ได้ว่าเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สาํ คัญ
แห่ ง หนึ่ ง นํา ท่ า นชม กุ ฎ าคารศาลา วั ด ป่ ามหาวั น ที่ มี
ลักษณะเป็ นสถูปทรงบาตรควํ่า ซึ่งกษัตริ ยล์ ิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ งพระพุทธองค์ทรง
ประทับจําพร รษา ณ สถานที่แห่งนี้ ในพรรษาที่ 5 พร้อมนําท่านชมเสาอโศกรู ปสิงห์ที่เชื่อว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด
ที่อยูใ่ นลักษณะนัง่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ หลงเหลือเพียง
ซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุมที่สาํ คัญวัดแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่พ ระพุทธองค์
ประธานพุทธานุ ญ าตบวชพระนางปชาบดีโคตสี เป็ นพระภิกษุณีรูปแรกของโลกนําท่านชม ปาวาลเจดีย์ หรื อ
สารี ริกธาตุสถูป ซึ่งเป็ นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน เมื่อครั้งที่โทณพราหมณ์
ได้ทาํ พิธีแบ่งให้กบั 8 นคร ภายหลังการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ โดยเมื่อปี พุทธศักราช 2501 ได้มีการขุดพบผอบ
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ จึงเป็ นสถานที่สามารถระบุได้ว่าเป็ นสถานที่ต้ งั ของแคว้นวัชชี และในสมัยพุทธกาล
นั้น ยังเป็ นสถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์ปลงอายุสังขารเสด็จปริ นิพพาน ณ สถานที่แห่ งนี้
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้น
มัลละ ซึ่งเป็ นสถานที่ต้งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและ
เป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค์ระหว่างทางนําท่านเดินทางสักการะ เกสรียาสถูป
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก OYO 24654 HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ

20 มี.ค. ปรินิพพานสถูป – โทณะพราหมณ์ สถูป – มกุฏพันธนเจดีย์ – เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินี (ประเทศ
เนปาล )
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
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นําท่านเดิ นทาง ปริ นิพพานสถู ป เป็ นสถู ปที่อ ยู่
ด้ า นหลั ง วิ ห ารปริ นิ พ พาน ซึ่ งพระเจ้ า อโศก
มหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย์100,000 รู ปี
ให้ ส ร้ า งขึ้ นคร่ อ มกั บ พระแท่ น ปริ นิ พ พาน มี
ลักษณะเป็ นทรงบาตรควํ่าสูง 65 เมตร มียอดฉัตร
3 ชั้น พร้อ มปรากฏเสาอโศกในบริ เวณใกล้เคียง
จากนั้นนําท่านชม โทณะพราหมณ์ สถูป สถานที่
แบ่ ง พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องโทณพราหมณ์
ภายหลังการถวาย พระเพลิ งสรี ระ ปั จจุบนั มี ลักษณะเป็ นเนิ นดิน และมี ตน้ โพธิ์ ขนาดใหญ่ปรากฎในบริ เวณ
เดียวกัน ตั้งอยูห่ ลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จากนั้นนําท่านสู่ มกุฏพันธนเจดีย์ เป็ นสถูปโบราณที่ถูกสร้างขึ้น
ตรงเพื่อ สถานที่ ถ วายพระเพลิ ง พระพุ ท ธสรี ร ะของพระพุท ธเจ้า ได้ถู ก สร้ า งขึ้ นในรั ช สมัย พระเจ้า อโศก
มหาราช บริ เวณด้านตะวันออกของเมืองกุสินารา หรื อปั จจุบนั คือรัฐอุตตรประเทศ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ เป็ นสังเวชนี ยสถานแห่ งเดียวที่ไม่
อยูใ่ นประเทศอินเดีย อันเนื่องมาจาก ก่อนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาประสูติ พระองค์ท่านเป็ นพระบรม
โพธิสัตว์เจ้า ยังมิ ได้รับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปั ญ จมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอ ัน
ยิง่ ใหญ่ 5 อย่าง ก่อนที่จะตัดสิ นพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจากดุสิตเท
วโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้ามี 5 อย่างที่พระบรมโพธิสตั ว์เจ้าทรงเลือก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก REDSUN HOTEL หรื อเทียบเท่า

21 มี.ค. เมืองลุมพินี – วิหารมายาเทวี – เสาอโศก – เจดีย์รามคราม – กรุงกบิลพัสดุ์ – เมืองสาวัตถี
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอ
ไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล นําท่านชม วิหารมายา
เทวี สถานที่ประสู ติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งภายในวิหารจะปรากฏรู ปปั้ นของพระนางมายาเทวี
(พระมารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์กาํ ลังให้
กําเนิ ดเจ้า ชายสิ ทธัตถะ และ รู ปรอยเท้ าของเจ้ าชาย
สิ ทธัตถะ ภายนอกวิหารจะปรากฏสระโบกขรณี และ
เสาอโศก ซึ่ งถู ก ฝั ง ดิ น ไว้แ ละพบจารึ ก เป็ นอั ก ษร
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พราหมณ์ระบุวา่ ที่แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ หลังจากนั้นนําท่านชม เจดีย์รามครามแห่ งกรุงเทวะท
หะ เป็ นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1 ใน 8 ส่ วน เมื่อครั้งที่โทณพราหมณ์ได้ทาํ พิธีแบ่ง
ให้กบั 8 นครให้แก่กษัต ริ ยร์ าชวงศ์โกสิ ยะได้สร้างสถู ป และสถานที่แห่ งนี้ ยงั ปรากฏในจารึ กของพระถังซัมจัง๋
ใน สมัยที่เดินทางมาศึกษาพระธรรมในชมพูทวีปว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเดินทางมาเยือนสถานที่บริ เวณนี้
เพือ่ นําพระบรมสารี ริกธาตุจากเมืองทั้ง 8 แห่งที่ได้รับแบ่งพระบรมอัฐิมารวมกัน และจะนํามาแบ่งใหม่อีกครั้งเพื่อ
แจกจ่ายให้ทวั่ ถึงทัว่ ชมพูทวีป แต่พระองค์ไม่สามารถรวบรวมได้ครบ ขาดแต่เพียงสถานที่แห่งนี้ เนื่ องจากกษัตริ ย ์
ผูค้ รองแคว้น ซึ่ งเป็ นพญานาคจําแลงกายที่อาศัยอยูใ่ นสระนํ้าบริ เวณที่ต้ งั ของเจดียร์ ามคราม ได้ขอร้องพระเจ้า
อโศกมหาราชไม่ ให้ขุดหา จึงทําให้เป็ นสถานที่แห่ งเดี ยวใน 8 เมื อ งที่ไม่ ไ ด้ทาํ การขุดพระบรมสารี ริกธาตุใน
ปั จจุบนั เจดียแ์ ห่งนี้ต้งั อยูใ่ นหมู่บา้ นอุชเชนี โดยมีลกั ษณะเป็ นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม กรุงกบิลพัสดุ์ เป็ นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็ นเมืองของพระเจ้าสุ ทโธทนะผูเ้ ป็ น
พระราชบิดาของเจ้าชายสิ ทธัตถะซึ่ งต่อ มาได้ตรัสรู ้เป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริ ญเติบโตและ
ประทับอยูจ่ นกระทัง่ พระชนมายุ 29 ปี ปั จจุบนั อยูใ่ นเขต
ประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนื อประเทศอินเดีย ยัง
เหลื อซากเมื องอยูเ่ ป็ นหลักฐาน และไม่ห่างจากเมื องนี้ มี
สั ง เ วชนี ยสถ า น ที่ สํ า คั ญ คื อ สถ า น ที่ ป ร ะ สู ติ ข อ ง
พระพุทธเจ้าซึ่ งเรี ยกว่าลุมพินีวนั ปรากฏอยู่ บริ เวณลุมพินี
มีว ั ดพุทธของประเทศไทยและของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็ นดินแดนที่พุทธศาสนิ กชน
ทัว่ โลกนิ ย มไปแสวงบุญ กัน ได้เ วลาสมควรนําท่า นสู่ ก ลับประเทศอิ นดี ย เดิ น ทางสู่ เมื องสาวั ตถี ซึ่ งในสมัย
พุทธกาลนั้น เมือ งสาวัตถีเป็ นเมื องหลวงแห่ งแคว้นโกศล และมี ความสําคัญกับศาสนาพุทธอยูม่ ากมายเช่นกัน
เนื่องจากเป็ นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําพรรษาอยูถ่ ึง 24 พรรษา และเป็ นเมืองที่พระองค์ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริ ษทั ให้บรรลุ อมตธรรมเป็ นจํานวนมาก มีพระอรหันตสาวก
อยูจ่ าํ พรรษานับพันนับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิ กาก็เป็ นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน ส่ วนพระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาอย่างดียงิ่
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก LOTUS SUTRA HOTEL หรื อเทียบเท่า

22 มี.ค. เมืองสาวัตถี – ปาฏิหาริย์สถูป – วัดเชตวันมหาวิหาร – อานันทโพธิ์ – พระมูลคันธกุฎี – บ้ านองคุ
ลิมาล – บ้ านอนาถบิณฑิกเศรษฐี – เมืองพาราณสี
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
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เที่ยง
บ่าย

คํ่า

นําท่านสักการะ สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย์สถูป เป็ น
สถานที่สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริ ยท์ ี่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่แม้แต่อ ัคร
สาวกไม่ ส ามารถแสดงได้ โดยปาฏิ ห าริ ย ์ที่ เ กิ ด เป็ น
ลักษณะคู่ คือ มี 2 เหตุการณ์ อันประกอบไปด้วย การ
ปราบทิฏฐิพวกเดียรถียภ์ ายใต้ตน้ มะม่วงคัณฑามพฤกษ์
และการเสด็ จ ขึ้ น ไปสวรรค์ช้ ัน ที่ 2 หรื อ ดาวดึ ง ส์ เ พื่อ
โปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค์
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม วัดเชตวันมหาวิหาร หรื อสาเหต (Sahet) พระอารามหลวงขององค์พระศาสดา จําพรรษา
ถึง 19 พรรษา โดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผบู ้ ริ จาคทรัพย์สมบัติในการสร้างมหาวิหารแห่ งนี้ ซึ่ งมีเนื้ อที่ท้ งั สิ้ น 80
ไร่ พร้อมเยีย่ มชม สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่ นดินสู บ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าวัดเชตวันมหาวิหาร และอานันทโพธิ์
ต้นโพธิ์ ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ตน้ นี้ ปรากฏหลักฐานจารึ กของหลวงจีนฟาเหี ยนและ
พระถังซัมจัง๋ โดยต้นโพธิ์ ดังกล่ าวยังคงยืนต้นมาจนปั จจุบนั จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม พระมู ลคันธกุฎี กุฏิของ
พระพุทธเจ้า ที่ไ ด้รับการขุดค้นและปรับแต่งภูมิทศั น์เป็ นอย่างดี ได้เวลาสมควรนําท่านชม บ้ านองคุลิมาล เป็ น
บุคคลสําคัญในยุคต้นแห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธประวัติพทุ ธฝ่ ายเถรวาท เดิมนั้นเป็ นโจรปล้นฆ่าคน แต่
ภายหลังมีศรัทธาในพุทธศาสนา ได้กลับใจบวชเป็ นพระภิกษุ และบรรลุเป็ นพระอรหันต์ และชม บ้ านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี ชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มีชีวิตร่ วมสมัยกับพระพุทธเจ้า เดิมท่านมีนามว่าสุ ทตั ตะเศรษฐี เกิดใน
ตระกูล ของสุ มนะเศรษฐี ผูเ้ ป็ นบิดา ท่านเป็ นเศรษฐี ที่ใจบุญ ชอบช่ วยเหลื อ คนตกยาก ทําให้ท่านถู กเรี ยกจาก
ชาวเมืองสาวัตถีวา่ อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผเู ้ ป็ นที่พ่งึ ของคนยาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องพาราณสี ซึ่ งเมื อ งพาราณสี น้ ันเป็ นเมื อ งโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อ นสมัย
พุทธกาล เป็ นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่ งเป็ นเมืองที่สถิตย์
ขององค์พระศิวะที่มี ชื่อเสี ยงทางด้านพิธีกรรมอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของ
ศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ าํ คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความ
เชื่อในการอาบนํ้าล้างบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึ ง
ปั จจุบนั สําหรับศาสนาพุทธเมื องพาราณสี ยงั เป็ นศูนย์กลางด้าน
การศึกษาที่หลากหลายประเทศมี การส่ งพระสงฆ์มาศึ กษาพระ
ธรรมวินยั ในยุคปั จจุบนั ในสมัยพุทธกาล
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก SARANTH GUEST HOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่า
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23 มี.ค. ล่องเรื อแม่ นา้ คงคา – เมืองพาราณสี – กรุงเทพฯ
นําท่ านล่ องเรื อแม่ น้า คงคา ชมวิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ และชมพิธีก รรมอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในแม่ น้ าํ คงคา สายนํ้าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั ได้เวลาสมควนนําท่านเดิ นทางสู่ สนามบินเมื อง
พาราณาสี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้บริ การทําการเช็คอินและคอยอํานวยความสะดวก
11.55 น. คณะอําลาประเทศอินเดีย ออกเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน 6E-97
16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
05.00

************************
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โปรแกรมอินเดีย-เนปาล 9 วัน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี

อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่
(พักห้ องคู่)

15-23 มีนาคม 2563

39,900

พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน (ห้ องคู่)

พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

-

-

-

12,000

อัตรานี้รวม
„ ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
„ โรงแรมตามรายการระบุหรื อเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
„ ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
„ อาหารและเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
„ รถรับส่งและระหว่างการนําเที่ยวตามรายการระบุ
„ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
„ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ อํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
„ ประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
„ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ 3 USD/ท่าน/วัน
„ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย 3 USD/ท่าน/วัน
„ ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเนปาล
„ ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าอินเดีย (สําหรับพระภิกษุสงฆ์ ที่ถือใบสุทธิเท่านั้น)
„ ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าอินเดีย ประเภทออนไลน์ (สําหรับผูแ้ สวงบุญ)
อัตรานี้ไม่ รวม
„ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
„ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
„ ค่าทําวีซ่า, ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว ที่มีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติม
„ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีการบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชําระเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
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2. หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณี ใดๆ ทาง บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว เช่น ค่า
จองตัว๋ เครื่ องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเป็ นจริ ง
3. บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น จากการเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย สูญหาย อุบตั ิเหตุ ต่าง ๆ หรื อถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า ‟ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
4 ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
5 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
6 บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผเู้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ ( อายุเกิน 12 ปี ) ไม่ครบ 15 ท่าน
8 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
9 ตามนโยบายของการท่องเที่ยวจีนมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง เช่น ร้านหยก, ร้านนวดฝ่ าเท้า, ร้ านผ้าไหม เป็ นต้น ซึ่ งจะระบุ
ในรายการทัวร์ และขอความกรุ ณาชมเยี่ยมชมประมาณ 60-90 นาที โดยไม่มีการบังคับซื้ อสิ นค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพึง
พอใจของลูกค้าเอง
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