เส้ นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่ งองค์ พระพุทธศาสดา
น้ อมสั กการะ 4 สั งเวชนียสถาน(7 วัน 6 คืน) (พักโรงแรม)
เดินทางวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 62 โดยสายการบินแอร์ เอเชีย
ราคาท่ านละ 24,900 บาท (ไม่ รวมวีซ่า)
วันแรก
05.30 น.

08.40 น.
10.10 น.
เที่ยง
หลังจากนั้น

กรุงเทพมหานคร – พุทธคยา
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย เพื่อทาการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้การ
ต้อนรับ
คณะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการ
บินแอร์เอเชีย (FD)เที่ยวบินที่ FD____ (มีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพุทธคยา หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นเข้า นมัส การ พระมหาเจดี ย์ พุ ท ธคยา พร้ อ ม
สั ก การะองค์ พ ระประธาน “พระพุ ท ธเมตตา” และ
สักการะต้นศรี มหาโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวเป็ นต้นที่
4 จากต้นศรี มหาโพธิ์ ต้นแรกที่พ ระพุ ทธเจ้าทรงตรั ส รู ้
โดยสาหรับต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นแรกนั้นเป็ นสหชาติ
กับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิ ทธัตถะ
ประสู ติ ) มี อ ายุ ถึ ง 352 ปี จนในสมัย พระเจ้ า อโศก
มหาราช จึงถูกทาลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวง
แหนต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นนี้ จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่ สองนั้น
ปลู ก โดยพระเจ้า อโศกมหาราช จากหน่ อ พระศรี ม หาโพธิ์ ต้น เดิ ม และมี อ ายุ ยื น มา
ประมาณ 871-891 ปี จนถูกทาลายในประมาณปี พุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ ามือของ
พระราชาฮินดูแห่ งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่ งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มี
ความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนากองทัพเข้ามาทาลายต้นโพธิ์ ต้นนี้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์
ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์เมารยะ และ

จากนั้น

ต่อจากนั้น

ต้นที่สามนี้ มีอายุยืนมากว่า 1,258 –1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดี ยเป็ นอาณานิคมของ
อังกฤษ และต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สี่ ที่ยงั คงยืนต้นมาจนปั จจุบนั ปลูกโดยนายพล
เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อปี พุทธศักราช 2423
พร้อมนาท่านสักการะ 7 สั ตตมหาสถาน หรื อสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
เสด็จประทับเสวยวิมุต เป็ นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู ้ดว้ ยพระองค์เอง อันประกอบ
ไปด้วย
1) เสด็จประทับบนพระแท่ นวัชรอาสน์ ใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7
วัน ในสัปดาห์ที่ 1
2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริ บ
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2
3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิ มิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา 7
วัน ในสัปดาห์ที่ 3
4) เสด็ จ ประทับ ณ รั ต นฆรเจดี ย์ โดยเสด็ จ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของต้น
ศรี มหาโพธิ์ และประทับนัง่ ขัดสมาธิในเรื อนแก้วซึ่งเทวดานิ รมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4
5) เสด็จไปประทับใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่
5
6) เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของต้น
ศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6
7) เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับ นั่ง เสวยวิ มุตติ สุ ขตลอด 7 วัน ใน
สัปดาห์ที่ 7
นาท่ า นเที่ ย วชม สถู ปนางสุ ช าดา ซึ่ ง ปั จจุ บ ันเป็ นเนิ นดิ นสู ง มี ก ารก่ ออิ ฐล้อมรอบสู ง
ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็ นลานกว้างมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่งนี้ ถูก
สร้ า งเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานโดยพระเจ้ า อโศก
มหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุ ชาดาคือผูท้ ี่ถวาย
ข้ า ว ม ธุ ป า ย า ส พ ร้ อ ม ถ า ด ท อ ง ค า ใ ห้ กั บ
พระพุ ท ธเจ้า ในช่ ว งที่ พ ระพุ ท ธองค์ท รงเลิ ก
บ าเพ็ ญ ทุ ก รกริ ยาและกลั บ มาเสวยอาหาร
ตามปกติ
นาท่านเยี่ยมชม แม่ น้าเนรั ญชรา สถานที่สาคัญ
ทางศาสนาที่ พ ระศาสดาได้รั บ การถวายข้า ว

เย็น

มธุ ปายาสพร้อมถาดทองคาจากนางสุ ชาดา และพระองค์ได้อธิ ษฐานจิตเสี่ ยงทายหาก
พระองค์ท่านสามารถตรัสรู ้ได้ ขอให้ถาดทองคาลอยทวนสายน้ า
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พ กั ในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรื อเทียบเท่า
พร้อมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
(นักแสวงบุญสามารถเดินทางไป พระมหาเจดีย์พทุ ธคยา หลังมื้ออาหารเย็น
เนื่องจากพระมหาเจดีย์พุทธคยามีเวลาทาการตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 21.00 น.)

วันที่สอง
พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองปัตตานะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องราชคฤห์ หรื อเบญจคีรีนคร แปลว่า เมื องที่ มีเขาทั้ง 5 อัน
ได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปั ณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ใน
สมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ที่มีประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ
อย่างมากมาย มีเจ้าเมืองปกครองในยุคนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารที่ถือได้วา่ เป็ นโยมอุปฐาก
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีส่วนช่วยทานุบารุ งพระพุทธศาสนาที่สาคัญอย่าง
มาก ด้ว ยการถวายพื้ น ที่ ส าหรั บ เป็ นพุ ท ธสถานแห่ ง แรก และเมื อ งราชคฤห์ ย งั เป็ น
สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สาคัญของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
หลังจากนั้น
น าท่ า นเดิ น ทางชมจุ ด ส าคัญ ต่ า งๆณ ยอด
เขาคิ ช กู ฏ สถานที่ ป ระทับ พรรษาแรกของ
พระพุ ท ธเจ้า ซึ่ ง ปรากฏหลัก ฐานหลายจุดที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไป
ด้วย
1. ถ้ า พระโมคคั ล ลานะ ที่ พ านั ก และบ าเพ็ ญ เพี ย รของอัค รสาวกเบื้ อ งซ้ า ย ผู ้เ ป็ น
เอตทัคคะที่มีอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นเลิศ และเป็ นสถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็ น อชคร
เปรตที่มีความสู ง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึง
หาง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น
2. ที่ ก ลิ้ง หิ น ของพระเทวทั ต เป็ นจุ ด ที่ ส ามารถมองเห็ น จากบริ เวณด้ า นหน้ า ถ้ า
พระโมคคัลลานะ ที่ปรากฏก้อนหินเรี ยงกัน 3 ก้อน มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเข้า
ไปได้ ซึ่ งในสมัยพุทธกาลนั้น เส้นทางดังกล่าวเป็ นเส้นทางขึ้น-ลงเพียงทางเดียว ซึ่ง
เชื่ อกันว่าพระเทวทัตพยายามกลิ้ งหิ นจากข้างบนโดยหวังปลงพระชนม์องค์พ ระ
ศาสดา แต่สุดท้ายสามารถทาอันตรายต่อพระพุทธองค์ได้เพียงห้อพระโลหิต

ต่อจากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

3. ถ้าสุ กรขาตา (ถ้าพระสารี บุตร) ที่ พานักและบาเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้ องขวา
ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีปัญญาเป็ นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจาก
การอุปสมบท
4. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้ นหน้าพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
เหล่ากษัตริ ย ์ เทวดา และพุทธศาสนิกชนที่ตอ้ งการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า
5. พระคันธกุฎี ซึ่งเคยเป็ นกุฏิของพระพุทธเจ้า มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็ น
สถานที่แสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจ้าพิมพิสารและพุทธศาสนิกชน
นาท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรื อสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่ งถวายเป็ น
สังฆาวาส และเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหิน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม วัดเวฬุ วันมหาวิหาร หรื อป่ าไผ่ สถานที่กาเนิ ดวัน
สาคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่ งเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิ โมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่ พ ระองค์ทรง
บวชให้ท้ งั หมด และวัดเวฬุวนั มหาวิหารยังเป็ นวัดแห่งแรกของ
พระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กบั องค์
พระศาสดา
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พร้อมนาท่านชมมหาวิทยาลัยนา
ลั น ทา สถานที่ ก าเนิ ด ของอัค ร
สาวกองค์ ส าคัญ คื อ พระสารี
บุ ต ร ผู ้เ ป็ นเลิ ศ ทางด้า นปั ญ ญา
โดยมี ห ลัก ฐานบ่ ง ชี้ คื อ สถู ป ที่
เป็ นอนุ สรณ์สถานต่อพระมหาเถระรู ปนี้ เมืองนาลันทา ยังได้รับการสมญานาม เมือง
แห่ ง ความรู ้ เพราะมี ม หาวิ ท ยาลัย ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลก (โดยประวัติ ศ าสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่ มขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริ ยร์ าชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่ ง
พระนามว่าศักราทิตย์ หรื อกุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณระหว่างปี พุทธศักราช
958-998 ได้ทรงสร้ างวัดอันเป็ นสถานศึ กษาขึ้นแห่ งหนึ่ งที่ เมื องนาลันทาและกษัตริ ย ์
พระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ ี ก็ได้สร้ างวัดอื่ นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วัด
และสร้างกาแพงล้อมรอบ โดยขนานนามว่า “นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพุทธศักราช

จากนั้น

สมควรแก่เวลา
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วันที่สาม
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

1742 มหาวิ ท ยาลัย นาลัน ทาก็ พ บกับ การล่ ม สลาย เมื่ อ ถู ก กองทัพ มุ ส ลิ ม เติ ร์ ก เข้า
ครอบครองดินแดนและเผาทาลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา
และคณาจารย์ ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่อเสี ยงของ
เมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปี พุทธศักราชที่ 2403 เซอร์ อ
เล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม "บิดาแห่งการสารวจโบราณคดีอินเดีย" ได้คน้ พบมหาวิทยาลัย
นาลันทา ซึ่ ง ในขณะนั้นเป็ นเพี ย งกองดิ นสู ง เท่ า นั้น ต่อมาจึ งได้ขุดส ารวจตามหลัก
วิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้ง
นาท่านสักการะหลวงพ่อดาแห่ งนาลันทา (มีลกั ษณะพระเกตุ
ทรงบัวตูม ปางนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ช้ ีแม่พระธรณี เป็ นพยาน
แกะสลักด้วยหินดา หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สู งนับจากพระเพลา
ถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้ว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวาปาล ในปี
พุทธศักราชที่ 1353
นาท่านเดินทางสู่เมืองปัตตานะ
น าท่ า นเข้า สู่ โ รงแรมที่ พ ัก ในเมื อ งปั ต ตานะ ณ โรงแรม
Panache หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่า
ปัตตานะ – ไวสาลี – เมืองกุสินารา
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไวสาลี ในอดีตคือแคว้นวัชชี ที่ปกครองโดยกษัตริ ยล์ ิจฉวี
เป็ นหนึ่ งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป ซึ่ งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้
ชาวเมืองได้รอดพ้นจากโรคอหิ วาตกโรค ที่แม้แต่พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชน
ไม่สามารถบาบัดโรคร้ายนี้ ได้ จึงถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
สาคัญแห่งหนึ่ง
น าท่ า นชม กุ ฎ าคารศาลา วั ด ป่ ามหาวั น ที่ มี
ลัก ษณะเป็ นสถู ป ทรงบาตรคว่ า ซึ่ งกษัต ริ ย์
ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ท รงประทับ จาพรรษา ณ
สถานที่ แห่ งนี้ ในพรรษาที่ 5 พร้ อมนาท่า นชม
เสาอโศกรู ปสิ งห์ที่เชื่อว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด ที่
อยู่ในลักษณะนัง่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่
มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ในปั จ จุ บ ัน สถานที่ แ ห่ ง นี้ หลงเหลื อ เพี ย งซากโบราณสถานที่

เที่ยง
ระหว่างทาง

จากนั้น

จากนั้น

ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุมที่สาคัญวัดแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่พระพุทธ
องค์ประธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสี เป็ นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสักการะ เกสรียาสถูป บริ เวณ
ที่พระพุทธองค์ทรงหันกลับมาทอดพระเนตร
ดู เ มื อ ง ไ ว ส า ลี เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย แ ล ะ
พระราชทานบาตรให้ กั บ พวกลิ จ ฉวี ก่ อ น
เดิ น ทางไปยัง กุ สิ น ารา เพื่ อ เสด็ จ ดับ ขัน ธ์
ปริ นิพพานสถูปแห่งนี้ถูกขุดพบเมื่อปี พุทธศักราช 2541 โดยเชื่อว่ากันว่าเป็ นสถูปที่สร้าง
โดยพระเจ้า อโศกมหาราช ซึ่ ง มี ขนาดใหญ่แ ละสู งที่ สุ ดในโลก ด้วยขนาดความสู ง
ประมาณ 41 เมตร ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พุทธศักราช 2474 จึงเหลือความสู ง
ประมาณ 35 เมตร โดยบริ เวณใกล้เคียงพระสถูปแห่งนี้ยงั ปรากฏเสาอโศก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็ นส่วนหนึ่ งของ
แคว้นมัลละ ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละที่มีความสาคัญเป็ น
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระ
พุทธองค์
นาท่านเดินทางสู่ สาลวโนทยาน หรื อป่ าสาละ แห่งแคว้นมัลละในสมัยพุทธกาล พร้อม
น าท่ า นชม ปริ นิ พ พานสถู ป เป็ นสถู ป ที่ อ ยู่
ด้า นหลัง วิ ห ารปริ นิ พ พาน ซึ่ งพระเจ้า อโศก
มหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย์ 100,000
รู ปี ให้สร้างขึ้นคร่ อมกับพระแท่นปริ นิพพาน มี
ลักษณะเป็ นทรงบาตรคว่าสู ง 65 เมตร มียอด
ฉัตร 3 ชั้น พร้ อมปรากฏเสาอโศกในบริ เ วณ
ใกล้เคียง
นาท่านนมัส การ พระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน
ณ วิ ห ารปริ นิ พ พาน เป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่ เ ป็ น
ศิลปะในสมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823 - 1093)
โดยช่ า งฝี มื อ ชาวมธุ ร า ที่ มี ข นาดความยาว
ประ มาณ 7 เมตร สู งประ มาณ 1 เมตร
ประดิ ษ ฐานอยู่บ นพระแท่นจุ ณศิ ล า ที่ ทาจาก
ทรายแดงของเมืองจุนนะ

หลังจากนั้น

ค่า

วันที่สี่

วิหารแห่ งนี้ ถูกขุดครั้งแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คัน
นิ่ งแฮม และถูกขุดเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปี พุทธศักราช 2450 ได้คน้ พบโบราณวัตถุมากมาย
รวมทั้งพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานที่ประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งนี้
นาท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ทาพิธี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ซึ่ งมีชื่อเรี ยก
ในท้องถิ่ นว่ารามภาร์ -กา-ฏีลา อยู่ห่างจากที่
พระพุ ท ธองค์เ สด็ จ ปริ นิ พ พานประมาณ 1
กิโลเมตร
นาท่ า นเข้า สู่ โรงแรมที่ พ กั เมื องกุ สิ น ารา ณ
โรงแรม Om Residency หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม

กุสินารา – ลุมพินี
*** โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางสาหรับข้ามผ่านแดนประเทศอินเดีย – เนปาล ***
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซึ่ งสถานที่ แห่ งนี้ เป็ นสังเวชนี ย
สถานแห่ งเดียวที่ไม่อยู่ในประเทศอินเดีย อันเนื่ องมาจาก ก่อนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจ้าจะเสด็จมาประสู ติ พระองค์ท่านเป็ นพระบรมโพธิ สัตว์เจ้า ยังมิได้รับอาราธนาของ
ทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปั ญจมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอนั ยิ่งใหญ่ 5 อย่าง
ก่อนที่จะตัดสิ นพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจาก
ดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้ามี 5 อย่างที่พระ
บรมโพธิสัตว์เจ้าทรงเลือก ดังนี้
1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย์
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริ ยศ์ ากยวงศ์
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศี ลห้าบริ สุ ทธิ์
ได้บ าเพ็ ญ บารมี ม าตลอดแสนกัป และ
กาหนดอายุของมารดา ทรงกาหนดได้พระนางมหามายา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหาร
นาท่านเยีย่ มชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูท่ ี่เมืองไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล นาท่านชม
วิหารมายาเทวี สถานที่ประสู ติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ งภายในวิหารจะ

เย็น

วันที่ห้า
เช้า
หลังอาหาร

เที่ยง

ปรากฏรู ปปั้ นของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์กาลัง
ให้กาเนิดเจ้าชายสิ ทธัตถะ และ รู ปรอยเท้าของเจ้าชายสิ ทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ
สระโบกขรณี และเสาอโศกซึ่ งถูกฝังดินไว้และพบจารึ กเป็ นอักษรพราหมณ์ระบุว่าที่
แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม White Lotus
หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น

ลุมพินี – พาราณสี
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองพาราณสี สถานที่ต้ งั ของ สารนาถ หรื อป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
ในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ต้ งั สังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เมืองพาราณสี น้ นั เป็ นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็ น
อดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่ งเป็ นเมืองที่สถิตย์ขององค์พระศิวะที่มีชื่อเสี ยงทางด้าน
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มี
ความเชื่อในการอาบน้ าล้างบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปั จจุบนั สาหรับ
ศาสนาพุทธเมืองพาราณสี ยงั เป็ นศูนย์กลางด้านการศึก ษาที่หลากหลายประเทศมีการส่ง
พระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินยั ในยุคปั จจุบนั ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู ้
แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผูไ้ ปอาบน้ าในแม่น้ าคงคาเพื่อล้างบาป
เป็ นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จาเป็ นต้องไปอาบน้ าในแม่น้ าคงคา ขอให้ชาระ
กาย วาจา ใจให้บริ สุทธิ์ คือ เว้นทุจริ ตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริ ตทางกาย วาจา
ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ าล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถ้าประพฤติอยู่ในสุ จริ ต
แล้ว แม้น้ าดื่ม น้ าอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ ไปด้วย อนึ่ง ถ้าน้ าในแม่น้ าคง
คาสามารถล้างบาปได้จริ งและอานวยผลให้ผลู ้ งไปอาบไปสวรรค์ได้จริ งแล้ว พวก กุง้
หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์เพราะอาศัยอยูใ่ นแม่น้ านั้นตลอดเวลา
เมื องพาราณสี ย งั เป็ นดิ นแดนที่ ดีที่ สุ ดในการศึ ก ษาวิถี ชี วิตของชาวอิ นเดี ย แท้ว่าเป็ น
อย่างไรดังคากล่าวของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสี คือ อินเดียแท้ ใครมา
อินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสี ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดีย ใครอยากรู ้ว่าอินเดียที่แท้จริ ง
เป็ นอย่างไรต้องมาดูที่เมืองพาราณสี ”
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ารนาถ ซึ่ งอยู่ ใ นเขตเมื อ งพาราณสี ในอดี ต สถานที่ แ ห่ ง นี้ คื อ
“ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมม

จากนั้น

หลังจากนั้น

จักกัปปวัตตนสู ตร” แก่ปัญจวคียท์ ้ งั 5 และเป็ นสถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปั ญจว
คียท์ ้ งั 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ได้เพียง 2 เดือน และสามารถ
ทาให้อญั ญาโกณฑัญญะบรรลุอรหันตผล ซึ่ งสถูปแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช ต่อมาได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของ
สถูปจากเดิมมาเป็ นแบบรู ปทรง 8 เหลี่ยม โดยจักรพรรดิ์อคั บาร์แห่งราชวงศ์ โมกุล พระ
อัยกา (ปู่ ) ของจักรพรรดิ์ชาห์จาฮัน ผูส้ ร้างตานานประติมากรรมแห่งความรักอันเป็ นนิจ
นิรันดร ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จักรพรรดิ์หุมา
ยันได้เสด็จลี้ภยั มายังสถานที่แห่งนี้
นาท่านชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดงั กล่าว พร้อมนาท่านนมัสการ ธัมเมกขสถูป เป็ นสถูป
ที่ สร้ างเพื่ออุทิศแด่ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ้ ่ ึ งเห็ นธรรมเป็ นท่านแรก สถูปแห่ งนี้ มี
สถาปัตยกรรมแบบเมาริ ยะ เป็ นทรงกลมแบบ
บาตรคว่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลัง
จากสถูปองค์เก่าถูกทาลายได้มีการสร้างสถูป
แห่ งนี้ ข้ ึนมาใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 2337 และ
นาท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็ นสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทับจาพรรษาในช่ วงฤดู
ฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู ้อนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณแล้ว ธัมมราชิ กสถูปสร้างขึ้นเป็ นอนุ สรณ์ในสถานที่ที่เชื่อว่าเป็ นที่ประทับแสดง
ทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสู ตร” โปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5 หลังจากวันที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรม
อันเป็ นพระสู ตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 ค่า เดือน 8 พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตรโปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5 ทาให้ท้ งั หมดได้เข้าใจชัดเจนถึง
ความเป็ นอนัตตา ความไม่มีตวั ตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม ทาให้ปัญจ
วัค คี ย ์ท้ งั 5 สามารถเพิ ก ถอนอุปทาน อาสวะในจิ ตของตนได้และได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์พร้อมกันเป็ นครั้งแรกของโลกในที่สุด จากนั้น
น าท่ า นชม โบราณวัต ถุ ที่ ส าคัญ ของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งสาร
นาถ(พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริ การทุกวันศุกร์และ
วันนักขัตฤกษ์)

ค่า

นาท่า นเข้าสู่ โรงแรมที่พ กั เมื องพาราณสี ณ โรงแรม Meadows หรื อเที ยบเท่า พร้อม
รับประทานอาหารค่า

วันที่หก
เช้าตรู่

พาราณสี – พุทธคยา
นาท่ า นล่องเรื อ ชมวิถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ และชม
พิ ธี ก รรมอันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในแม่ น้ า คงคา สายน้ า อัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล
นาท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหาร
เช้า
นาท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ในเมืองพุทธคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรื อเทียบเท่า พร้อม
รับประทานอาหารค่า

จากนั้น
หลังอาหาร
เที่ยง
เย็น
ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า
หลังจากนั้น
10.40 น.
14.50 น.

พุทธคยา – กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งสนามบิ น เมื อ งพุ ท ธคยา โดยจะมี เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท...
ให้บริ การทาการเช็คอินและบัตรโดยสาร
คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชี ย
(FD) เที่ยวบินที่ FD____ (มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่ อง)
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพด้วยความอิ่ม
บุญและประทับใจไปนานแสนนาน.........



เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง

- พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
- รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 ใบ หน้าตรง ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
- พระภิกษุ มีสาเนาใบสุทธิ

ค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุ งเทพ - พุทธคยา- กรุ งเทพฯ
ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
พระวิทยากรตลอดเส้นทาง
มีบริ การอาหารไทยเสริ มทุกมื้อ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสี ยชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
หนังสื อสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนงั่ สาหรับสวดมนต์

อัตราตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทางและค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ท่านละ 3,000 บาท
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานที่ต่างๆ
5. ค่าทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริ การ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
▪ จองมัดจาท่านละ10,000 บาท และค่าวีซ่าอินเดีย เนปาล 3,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน3วัน
▪ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
2. ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

3. ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คนื เงินค่ามัดจา 10,000 บาท

เงื่อนไขต่ าง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

