เส้ นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่ งองค์ พระพุทธศาสดา
น้ อมสั กการะ 4 สั งเวชนียสถาน
และ หมู่มวลถา้ แห่ งศาสนศรัทธา ณ ถา้ อชันต้ าและถา้ เอลโลร่ า
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม – 6 มกราคม 2563 ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)
ราคาท่ านละ 54,000 บาท (ไม่ รวมวีซ่า)
วันแรก (26)
06.30 น.
08.55 น.
12.00 น.

17.50 น.
19.35 น.

กรุงเทพมหานคร –กรุ งนิวเดลลี – เมืองออรังกาบัด
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เพื่อทาการ
เช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้การต้อนรับ
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่ กรุ งนิ วเดลลี โดยสายการบิน
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่AI 333
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งนิ วเดลลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณ
การณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปี ก่อนคริ สตกาล ส่ วนสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่คน้ พบใน
ปัจจุบนั มีอายุประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่ งถูกขุดพบในเขต
การปกครองเดลี ใ นปั จจุ บัน พื้ นที่ เขตเดลี เป็ นศู นย์ก ลางการปกครองของอาณาจัก ร
อินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากอังกฤษได้ยึดครองอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปยังเมืองโคลคัตต้า แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็ นเมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911
โดยมีการสร้างเมืองใหม่ข้ ึนมา และใช้ชื่อว่า “นิวเดลี” หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน
คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุ งนิ วเดลลี สู่ เมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน AIR
INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 441
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองออรังกาบัด หลังจากรับสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว...
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พร้อมรับประทานอาหารค่า

เมืองออรังกาบัด–ถา้ อชันต้า–เมืองออรังกาบัด
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ กลุ่มถ้าอชันต้ า (Ajanta Caves)มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
ประกาศจากองค์ก ารยูเนสโก เมื่ อปี คริ ส ต์ศัก ราช 1983 (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3
ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหาร
นาท่านเข้าชมกลุ่มถา้ อชันต้ า (Ajanta Caves)
การสร้ างถ้ าแห่ ง นี้ ใ ช้วิธีการขุดเจาะ
ช่องกลางหน้าผา ที่มีจานวนถ้ าทั้งสิ้ น
30 ถ้ า เรี ยงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตกตามแนวเทือกเขา สหยาทรี
(the Sahyadri hills) และแม่น้ าวโฆระ
มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเกื อกม้า โดยการก่อสร้างถูกแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ ถ้ า
ลาดับที่ 1 - 29 ถูกสร้างขึ้นในช่วง 200 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และถ้ าลาดับที่ 30
สร้ า งขึ้ นในช่ วงราวๆคริ ส ต์ศัก ราช 500 – 650 ซึ่ ง ภายในแต่ ล ะถ้ า ท่ า นจะได้พ บการ
แกะสลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ าที่พรรณนาถึงพระพุทธประวัติ ซึ่ งงานศิลปกรรม
ต่างๆภายในถ้ าถูกกล่าวขานว่าเป็ นศิลปะยุคโบราณต้นแบบงานศิลป์ ของประเทศอินเดีย
พร้ อ มให้ท่ า นร่ ว มบัน ทึ ก หน้า ประวัติ ศ าสตร์ ค วามอลัง การแห่ ง มหาศรั ท ธาที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา จนเกิดเป็ นกลุ่มถ้ าอชันต้าที่ประจักษ์สายตาชาวโลก แบบเจาะลึกเต็ม
วัน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางกลับเมื องออรังกาบัด(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ)
เย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พร้อมรับประทานอาหารค่า
วันที่สอง (27)
เช้า
หลังอาหาร

วันที่สาม (28)
เช้า

เมืองออรังกาบัด–ถา้ เอลโลร่ า–เมืองออรังกาบัด– เมืองมุมไบ
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั

หลังอาหาร

จากนั้น

บ่าย
หลังอาหาร

ระหว่างทาง

นาท่านเดินทางสู่ ถ้าเอลโลร่ า (ELLORA CAVES)(ปิ ดทา
การทุ ก วัน อัง คารและวัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์) หมู่ ถ้ า เหล่ า นี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO
เมื่ อ ปี คริ ส ต์ศ ัก ราช 1983 โดยถ้ า แห่ ง นี้ สร้ า งขึ้ น ในสมัย
ราชวงศ์คุปตะ เป็ นศาสนสถานที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา อัน
แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แม้จะต่างศาสนากันแต่ สามารถ
อาศัย ร่ ว มกัน ได้ พร้ อ มชมฝี มื อ การแกะสลัก หิ น ให้ เ ป็ น
รู ปลักษณ์ที่งดงามยิ่ง ซึ่ งถูกสร้างขึ้นระหว่างคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 5 – 8 มีจานวนถ้ าทั้งสิ้ น 34 ถ้ า โดยแบ่งเป็ น เทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ า พุทธ
สถาน 12 ถ้ า และศาสนสถานของเชน 5 ถ้ า ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างนั้นใช้เวลาร้อยกว่า
ปี จึงแล้วเสร็ จ การสลักหิ นอันแข็งแกร่ งทั้งภายในและภายนอกถ้ าให้ออกมาเป็ นมรดก
ของคนทั้งโลกได้น้ นั มีที่มาจากศรัทธาอันแรงกล้าของช่างฝี มื อชาย ที่เดินทางมาจาก
แคว้นต่างๆทัว่ สารทิศ บรรจงแกะสลักด้วยเทคนิ คชั้นสู ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นาท่านชมงานประติ มากรรมการแกะสลักหิ นภายในถ้ าศาสนาฮิ นดู หมายเลข 16 ซึ่ ง
แกะสลักเป็ นรู ปเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความงดงาม
และอลังการ ที่ใช้เนื้อที่ถึง 1,700 ตารางเมตร จากพื้นที่ท้ งั หมด 6,500 ตารางเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)
นาท่านเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต
ชาวเมื องท้องถิ่ นริ มสองฝั่ งทาง (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถโค้ชปรั บ
อากาศ)
น าท่ า นผ่ า นชมป้ อ มปราการเดาลาตาบั ด
(DAULATABAD FORT)ป้ อ ม ป ร า ก า ร
หินแกรนิตโบราณของชาวฮินดูแห่งเทือกเขา
เทวคี รี ซึ่ ง ในอดี ต เคยเป็ นเมื อ งหลวงของ
ราชวงศ์ยารวะ ซึ่งภายหลังถูกกษัตริ ยอ์ ลาอุด
ดิ น คัล จิ กษัตริ ย ์ช าวมุ ส ลิ มเข้ายึดครองใน
คริ สต์ศกั ราช 1296 ต่อมาในปี คริ สต์ศกั ราช 1328 เมืองและป้ อมปราการได้ถูกผนวก
และทาการเปลี่ยนชื่อมาเป็ น นครเดาลาตาบัด “เมืองแห่งโชคลาภ” พร้อมทั้งสถาปนาให้
เป็ นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามูฮาหมัด บิน ทักลัค

ผูม้ ี แนวคิดย้ายพลเมื องจากเมื องเดลลี มาอยู่ที่ นครแห่ ง นี้ แต่ด้วยระยะทางกว่า 1,127
กิ โลเมตร และโรคร้ า ยที่ เป็ นอุปสรรค ทาให้ก ารย้ายพลเมื องประสบความล้มเหลว
ก่ อ นที่ น ครเดาลาตาบัด จะถู ก ทิ้ ง ให้ ร กร้ า งและต้อ งย้า ยไปสร้ า งเมื อ งใหม่ ณ เมื อ ง
ออรังกาบัด
ณ เมืองออรังกาบัด นาท่านเดินทางชม บีบี กา มัคบารา (BIBI KA MAQBARA)หรื อ “มินิ ทัชมาฮาล” แห่ง
เดคคานตั้งอยู่ภายนอกกาแพงเมืองออรังกาบัดที่
พระเจ้าอซัม ซาห์ พระโอรสของพระเจ้าออรัง
เซป ทรงมี พ ระบัญ ชาให้ ส ร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ.
1678 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่ราลึกถึงพระนาง
ราเบีย ธุ รณี (RABIA DURRANI) ผูเ้ ป็ นมารดา
และที่น่าประหลาดใจจากข้อความจารึ กบริ เวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้า ที่ปรากฏข้อความว่า “อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ ออกแบบและกากับ
การก่ อสร้ า งโดยนายช่ า งอาทา อุ ล ลาร์ (ATA-ULLAH) ซึ่ งนายช่ างคนดังกล่ า วเป็ น
บุตรชายของ อุสตาร์ ด อาหมัด ลาเฮารี (USTAD AHMAD LAHAURI) นักออกแบบที่
สาคัญที่สุดในการสร้างสุดยอดสถาปัตยกรรมของประเทศอินเดีย “ทัชมาฮาล”
หลังจากนั้น
อิสระให้ ท่านเลือกซื้ อสิ นค้ าพื้นเมือง เพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึกในการเดิ นทาง
มายังเมืองออรังกาบัดแห่งนี้
เมืองออรังกาบัดมีของพื้นเมืองขึ้นชื่ อ คือผ้าไหมฮิมรู (HIMROO SILK) ซึ่งเป็ นการทอ
ผ้าไหมกับผ้าคอตตอน ที่ถูกนาเผยแพร่ เมื่อคราวที่ สุ ลต่านชาวเติร์กแห่งเดลลี มูฮาหมัด
บินทุคลุค (MUHAMMAD BIN TUGHLUQ) ครั้ นจะทาการย้ายเมืองหลวงมายังป้ อม
ปราการเดาลาตาบัด แห่งเมืองออรังกาบัด ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14
ผ้าไหมฮิมรู เป็ นคาที่แผลงมาจากภาษาเปอร์ซียว่า “ฮัมรู (HUM-ROO)” มีความหมายว่า
คล้ายคลึง (SIMILAR) เพราะผ้าฮิมรู ได้ใช้กระบวนการทอแบบเดียวกับ ผ้าคุมคาว๊าบ
(KUM-KHWAB) ของชาวเปอร์เซีย แต่แตกต่างกันเพียงวัสดุที่ใช้ในการทอ เพราะผ้าคุม
คาว๊าบนั้น เป็ นผ้าสาหรับราชวงศ์ของสุ ลต่านเปอร์ เซี ยจึงทอมาจากด้ายเงินและทองคา
แท้
เย็น
รับประทานอาหารเย็น
หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองออรังกาบัด อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เพื่อนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้บริ การทาการเช็คอินและรับ
บัตรโดยสาร

20.20 น.
21.35 น.

วันที่สี่ (29)
เช้า
หลังจากนั้น
10.25 น.
12.40 น.
หลังอาหาร

คณะเดินทางออกจากสนามบิ นเมื องออรังกาบัด สู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน AIR
INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 441
คณะเดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นานาชาติ CHHATRAPATI SHIVAJI เมื อ งมุ ม ไบ
(TERMINAL 2) หลังเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว...
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม.............. ในเมืองมุมไบ

เมืองมุมไบ – เมืองพาราณสี
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมุมไบ
คณะเดิ น ทางออกจากสนามบิ น เมื อ งมุ ม ไบ สู่ เ มื อ งพาราณสี โดยสายการบิ น AIR
INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 695
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพาราณสี หลังจากรับสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว...
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดไทยสารนาถ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่ งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
พร้ อ มปรากฏเสาอโศกในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว พร้ อ มน าท่ า น
นมั ส การ ธั ม เมกขสถู ป เป็ นสถู ป ที่ ส ร้ า งเพื่ อ อุ ทิ ศ แด่
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ้ ่ ึ งเห็นธรรมเป็ นท่านแรก สถูป
แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมแบบเมาริ ยะ เป็ นทรงกลมแบบบาตร
คว่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองค์เก่าถูก
ทาลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ข้ นึ มาใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช
2337 และนาท่ า นสัก การะ ธั ม มราชิ ก สถู ป เป็ นสถานที่ ที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงประทั บ จ าพรรษาในช่ ว งฤดู ฝ นแรก
หลังจากทรงตรัสรู ้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็ นอนุสรณ์ใน
สถานที่ที่เชื่อว่าเป็ นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสู ตร” โปรดแก่ปัญจ

วัคคียท์ ้ งั 5 หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร” คือพระสู ตร
ว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมอันเป็ นพระสู ตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวัน
แรม 5 ค่า เดือน 8 พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตรโปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5
ทาให้ท้ งั หมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็ นอนัตตา ความไม่มีตวั ตนถาวรเที่ยงแท้ข อง
ขันธ์ ของสังขารธรรม ทาให้ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของ
ตนได้และได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมกันเป็ นครั้งแรกของโลกในที่สุด
ค่า

วันที่ห้า (30)
เช้า
หลังจากนั้น
เที่ยง
ค่า
วันที่หก (31)
เช้า
หลังจากนั้น

นาท่านล่องเรื อชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และ
ชมพิ ธี ก รรมอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในแม่ น้ า คงคา
สายน้ าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดี ย
มาแต่โบราณกาล
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั Meadows หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่า
เมืองพาราณสี – พุทธคยา
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาทุกท่านเดินทางสู่ พุทธคยา
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Taj Darbar หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น
พุทธคยา
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
น า ท่ า น เ ข้ า น มั ส ก า ร พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์
พุ ทธคยา พร้ อมสัก การะองค์พ ระประธาน
“พระพุ ท ธเมตตา” และสัก การะต้นศรี มหา
โพธิ์ ซึ่ งต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าวเป็ นต้นที่ 4 จาก
ต้น ศรี ม หาโพธิ์ ต้น แรกที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรง
ตรั ส รู ้ โดยส าหรั บ ต้น พระศรี ม หาโพธิ์ ต้น
แรกนั้นเป็ นสหชาติกบั พระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ) มี
อายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทาลายโดยพระชายาของพระเจ้า
อโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรี มหาโพธิ์ตน้
นี้ จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช

เที่ยง

จากหน่อพระศรี มหาโพธิ์ ต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทาลายใน
ประมาณปี พุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่า
ศศางกา ซึ่งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนากองทัพ
เข้ามาทาลายต้นโพธิ์ ต้นนี้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่ ส ามปลูก โดยพระเจ้าปู รณวรมา
กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่ สามนี้ มีอายุยืนมากว่า 1,258 –
1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรี มหาโพธิ์ต้น
ที่สี่ ที่ยงั คงยืนต้นมาจนปั จจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม 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
รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น

ต่อจากนั้น

จากนั้น

นาท่ า นเที่ ย วชม สถู ปนางสุ ช าดา ซึ่ งปั จจุ บัน
เป็ นเนิ นดิ นสู งมี ก ารก่ ออิ ฐล้ อ มรอบสู ง
ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็ นลานกว้างมีร่องรอย
การขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่ งนี้ ถูกสร้ าง
เป็ นอนุ สรณ์สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
ในสมัย พุ ท ธกาลนางสุ ช าดาคื อ ผูท้ ี่ ถ วายข้าว
มธุปายาสพร้อมถาดทองคาให้กบั พระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบาเพ็ญทุก
รกริ ยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ
น าท่ า นเยี่ ย มชม แม่ น้ า เนรั ญ ชรา สถานที่
ส าคัญ ทางศาสนาที่ พ ระศาสดาได้รั บ การ
ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคาจากนาง
สุ ชาดา และพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ ยงทาย
หากพระองค์ท่ า นสามารถตรั ส รู ้ ไ ด้ ขอให้
ถาดทองคาลอยทวนสายน้ า

ค่า

นาท่านเยี่ยมชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัด
ไทยพุทธคยา วัดพุทธศรี ลงั กา วัดพุทธญี่ปุ่น
วัด พุ ท ธฑิ เ บต เป็ นต้ น อิ ส ระให้ ท่ า นชม
สถาปัตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ
อิสระช็อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Taj Darbar หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น

วันที่เจ็ด (1)
เช้า

พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ –นาลันทา
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั

หลังอาหาร

นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ เมื องนาลันทา รั ฐ
พิ หาร ประเทศอิ นเดี ย พร้ อมนาท่านชม
มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กาเนิดของ
อัครสาวกองค์สาคัญ คือ พระสารี บุตร ผู ้
เป็ นเลิ ศ ทางด้า นปั ญ ญา โดยมี ห ลัก ฐาน
บ่งชี้ คือ สถูปที่เป็ นอนุ สรณ์สถานต่อพระ
มหาเถระรู ป นี้ เมื อ งนาลัน ทา ยัง ได้รั บ การสมญานาม เมื อ งแห่ ง ความรู ้ เพราะมี
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (โดยประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่ มขึ้น
โดย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริ ยร์ าชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่ งพระนามว่าศักราทิตย์ หรื อ
กุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณระหว่างปี พุทธศักราช 958-998 ได้ทรงสร้างวัดอัน
เป็ นสถานศึกษาขึ้นแห่ งหนึ่ งที่เมืองนาลันทาและกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ ีก็
ได้สร้างวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วัด และสร้างกาแพงล้อมรอบ โดย
ขนานนามว่า “นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็
พบกับการล่มสลาย เมื่อถูกกองทัพมุสลิมเติร์กเข้าครอบครองดินแดนและเผาทาลายวัด
และปูชนี ยสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย์ ไปอย่างมากมาย เมื่อ
มหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่อเสี ยงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจาก
คนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปี พุทธศักราชที่ 2403 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม "บิดาแห่ ง
การสารวจโบราณคดีอินเดีย" ได้คน้ พบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นเพียง
กองดินสู งเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขุดสารวจตามหลักวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้
ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้ง
จากนั้น
นาท่านสักการะหลวงพ่อดาแห่ งนาลันทา (มีลกั ษณะพระเกตุทรง
บั ว ตู ม ปางนั่ ง ขั ด สมาธิ พระหั ต ถ์ ช้ ี แม่ พ ระธรณี เ ป็ นพยาน
แกะสลักด้วยหิ นดา หน้าตักกว้าง 60 นิ้ ว สู งนับจากพระเพลาถึง
ยอดพระเกตุ 69 นิ้ ว สร้ า งขึ้ น ในสมัย พระเจ้า เทวาปาล ในปี
พุทธศักราชที่ 1353
ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ เมื องราชคฤห์ หรื อเบญจคีรีนคร แปลว่า
เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อันได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปั ณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ
เมืองราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ที่มีประวัติศาสตร์
ของศาสนาพุทธอย่างมากมาย มีเจ้าเมืองปกครองในยุคนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารที่ถือได้
ว่ า เป็ นโยมอุ ป ฐากของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยท านุ บ ารุ ง

เที่ยง
จากนั้น

ต่อจากนั้น

หลังจากนั้น

พระพุทธศาสนาที่สาคัญอย่างมาก ด้วยการถวายพื้นที่สาหรับเป็ นพุทธสถานแห่ งแรก
และเมืองราชคฤห์ยงั เป็ นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สาคัญของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม วัดเวฬุ วันมหาวิหาร หรื อป่ าไผ่ สถานที่กาเนิดวัน
สาคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่พระองค์ทรง
บวชให้ท้ งั หมด และวัดเวฬุวนั มหาวิหารยังเป็ นวัดแห่ งแรก
ของพระพุ ท ธศาสนา เป็ นสถานที่ ที่ พ ระเจ้าพิ มพิ ส ารถวาย
ให้กบั องค์พระศาสดา
นาท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรื อสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่ งถวายเป็ น
สังฆาวาส และเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหิน
นาท่ า นเดิ นทางชมจุ ดสาคัญต่างๆณ ยอดเขาคิ ช กูฏ สถานที่ ประทับพรรษาแรกของ
พระพุทธเจ้า ซึ่ งปรากฏหลักฐานหลายจุดที่
เกี่ ย วข้องกับพระพุท ธประวัติ อันประกอบ
ไปด้วย
1. ถ้าพระโมคคัลลานะ ที่พานักและบาเพ็ญ
เพี ย รของอั ค รสาวกเบื้ อ งซ้ า ย ผู ้เ ป็ น
เอตทัคคะที่มีอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นเลิศ และเป็ น
สถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตที่มีความสู ง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่า
เท่ากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซึ่ งพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติ
ของเปรตตนนั้น
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
3. ถ้าสุ กรขาตา (ถ้าพระสารี บุตร) ที่ พานักและบาเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้ องขวา
ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีปัญญาเป็ นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจาก
การอุปสมบท

ค่า

วันที่แปด (2)
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

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
นาท่ า นเข้า สู่ ที่ พ กั โรงแรม Patliputra Continental หรื อเที ย บเท่า พร้ อมรั บประทาน
อาหารค่า
นาลันทา – เมืองไวสาลี – สถูปเกสรียา –เมืองกุสินารา
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาท่านชม ปาวาลเจดีย์หรื อสารี ริกธาตุสถูป
ซึ่ ง เ ป็ น ส ถ า น ที่ ป ร ะ ดิ ษ ฐ าน พ ร ะ บรม
สารี ริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1 ใน 8 ส่ วน เมื่อครั้ง
ที่โทณพราหมณ์ได้ทาพิธีแบ่งให้กบั 8 นคร
ภายหลังการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ โดย
เมื่อปี พุทธศักราช 2501 ได้มีการขุดพบผอบ
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ จึงเป็ นสถานที่ สามารถระบุได้ว่าเป็ นสถานที่ต้ งั ของแคว้นวัช
ชี และในสมัยพุทธกาลนั้น ยังเป็ นสถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์
ปลงอายุสังขารเสด็จปริ นิพพาน ณ สถานที่แห่งนี้ โดยพระพุทธองค์ทรงตรัสในวันปลง
อายุสังขาร “สังขาร ทั้งหลายมีความเสื่ อมเป็ นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็ก ทั้งผูใ้ หญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมัง่ มี ทั้งขัด
สน ล้วนมีความตายเป็ นเบื้องหน้า”
นาท่านชม กุฎาคารศาลา วัดป่ ามหาวัน ที่มี
ลัก ษณะเป็ นสถูป ทรงบาตรคว่า ซึ่ งกษัตริ ย ์
ลิ จ ฉวี ท รงสร้ า งถวายสมเด็ จ พระสัมมาสัม
พุ ท ธเจ้า ซึ่ งพระพุ ท ธองค์ท รงประทับ จ า
พรรษา ณ สถานที่ แ ห่ ง นี้ ในพรรษาที่ 5
พร้อมนาท่านชมเสาอโศกรู ปสิ งห์ที่เชื่อว่ามี
ความสมบูรณ์ที่สุด ที่อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มีความสมบู รณ์
ที่สุด

เที่ยง
หลังอาหาร

ระหว่างทาง

จากนั้น

ในปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ หลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม
ห้องพัก ห้องประชุมที่สาคัญวัดแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ที่พระพุทธองค์ประธานพุทธานุ ญาต
บวชพระนางปชาบดีโคตสี เป็ นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แคว้นมัลละ ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละที่มีความสาคัญเป็ น
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระ
พุทธองค์
ผ่านชม เกสรียาสถูป บริ เวณที่พระพุทธองค์ทรงหันกลับมาทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลี
เป็ นครั้งสุ ดท้าย และพระราชทาน
บ า ต ร ใ ห้ กั บ พ ว ก ลิ จ ฉ วี ก่ อ น
เดิ นทางไปยัง กุ สิ น ารา เพื่ อเสด็ จ
ดับขันธ์ปริ นิพพาน
ส ถู ป แ ห่ ง นี้ ถู ก ขุ ด พ บ เ มื่ อ ปี
พุทธศักราช 2541 โดยเชื่อว่ากันว่า
เป็ นสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่ งมีขนาดใหญ่และสู งที่สุดในโลก ด้วย
ขนาดความสู งประมาณ 41 เมตร ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พุทธศักราช 2474 จึง
เหลื อความสู งประมาณ 35 เมตร โดยบริ เวณใกล้เคียงพระสถูปแห่ งนี้ ย งั ปรากฏเสา
อโศก
นาท่านเดินทางสู่ สาลวโนทยาน หรื อป่ าสาละ แห่งแคว้นมัลละในสมัยพุทธกาล พร้อม
นาท่านชม ปริ นิพพานสถูป เป็ นสถูปที่อยู่ดา้ นหลังวิหารปริ นิพพาน ซึ่ งพระเจ้าอโศก
มหาราชพระราชทานพระราช -ทรั พ ย์
100,000 รู ปี ให้ส ร้ า งขึ้ นคร่ อมกับ พระแท่ น
ปริ นิพพาน มีลกั ษณะเป็ นทรงบาตรคว่าสู ง
65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พร้ อมปรากฏเสา
อโศกในบริ เวณใกล้เคียง

จากนั้น

หลังจากนั้น

ค่า
วันที่เก้า (3)

น า ท่ า น น มั ส ก า ร พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง
ป ริ นิ พ พ า น ณ วิ ห า ร ป ริ นิ พ พ า น เ ป็ น
พระพุ ท ธรู ปที่ เ ป็ นศิ ล ปะในสมั ย คุ ป ตะ
(พุทธศักราช 823 - 1093) โดยช่างฝี มือชาวมธุ
รา ที่ มี ข นาดความยาวประมาณ 7 เมตร สู ง
ประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยู่บนพระแท่น
จุณศิลา ที่ทาจากทรายแดงของเมืองจุนนะ
วิหารแห่ งนี้ ถูกขุดครั้งแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คัน
นิ่ งแฮม และถูกขุดเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปี พุทธศักราช 2450 ได้คน้ พบโบราณวัตถุมากมาย
รวมทั้ ง พระพุ ท ธรู ปปางปริ นิ พ พานที่
ประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งนี้
นาท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ทา
พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ซึ่งมีชื่อ
เรี ย กในท้อ งถิ่ น ว่ า รามภาร์ - กา-ฏี ล า อยู่
ห่ างจากที่พระพุทธองค์เสด็จปริ นิพพาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Om Residency หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่า

เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล
*** โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางสาหรับข้ามผ่านแดนประเทศอินเดีย – เนปาล ***
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
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

เที่ยง
หลังอาหาร

เย็น
วันที่สิบ (4)
เช้า
หลังอาหาร

เที่ยง

3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริ ยศ์ ากยวงศ์
5. มารดา ทรงเลื อกมารดาที่ มี ศี ล ห้าบริ สุ ทธิ์ ได้บาเพ็ญบารมี มาตลอดแสนกัป และ
กาหนดอายุของมารดา ทรงกาหนดได้พระนางมหามายา
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยู่ที่เมื อง
ไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล นาท่านชม
วิ ห ารมายาเทวี สถานที่ ป ระสู ติ ข องสมเด็จ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ซึ่ งภายในวิ ห ารจะ
ปรากฏรู ป ปั้ นของพระนางมายาเทวี (พระ
มารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์กาลัง
ให้กาเนิดเจ้าชายสิ ทธัตถะ และ รู ปรอยเท้าของเจ้าชายสิ ทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ
สระโบกขรณี และเสาอโศกซึ่ งถูกฝังดินไว้และพบจารึ กเป็ นอักษรพราหมณ์ระบุว่าที่
แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมWhite Lotus หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น
ลุมพินี – เมืองสาวัตถี
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ซึ่ งในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองสาวัตถีเป็ นเมืองหลวงแห่ ง
แคว้นโกศล และมีความสาคัญกับศาสนาพุทธอยู่มากมายเช่นกัน เนื่องจากเป็ นสถานที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาพรรษาอยู่ ถึง 24 พรรษา และเป็ นเมืองที่พระองค์ท รง
แสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริ ษทั ให้บรรลุอมตธรรมเป็ น
จานวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จาพรรษานับพันนับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิ กาก็
เป็ นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน ส่ วนพระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างดียงิ่
รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร

จากนั้น

น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ ส ถ า น ที่ แ ส ด ง ย ม ก
ปาฏิ ห าริ ย์ ส ถู ป เป็ นสถานที่ ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปาฏิ หาริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่แม้แต่
อั ค ร ส า ว ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด้ โ ด ย
ปาฏิ ห าริ ย์ ที่ เ กิ ด เป็ นลั ก ษณะคู่ คื อ มี 2
เหตุ ก ารณ์ อั น ประกอบไปด้ ว ย การ
ปราบทิฏฐิพวกเดียรถียภ์ ายใต้ตน้ มะม่วงคัณฑามพฤกษ์ และการเสด็จขึ้นไปสวรรค์ช้ นั ที่
2 หรื อดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค์
นาท่ า นเที่ ย วชม วั ด เชตวันมหาวิหารหรื อ
สาเหต (SAHET)พระอารามหลวงขององค์
พระศาสดา จาพรรษาถึ ง 19 พรรษา โดย
ท่ า นอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ผู ้บ ริ จาคทรั พ ย์
สมบัติ ใ นการสร้ า งมหาวิ ห ารแห่ ง นี้ ซึ่ ง มี
เนื้ อที่ ท้ งั สิ้ น 80 ไร่ พร้ อมเยี่ยมชม สถานที่
พระเทวทัตถูกแผ่ นดินสู บ ซึ่งอยู่บริ เวณด้านหน้าวัดเชตวันมหาวิหาร และอานันทโพธิ์
ต้นโพธิ์ ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นนี้ ปรากฏหลักฐานจารึ กของ
หลวงจีนฟาเหี ยนและพระถังซัมจัง๋ โดยต้นโพธิ์ ดังกล่าวยังคงยืนต้นมาจนปั จจุบนั จาก
นั้น... นาท่ า นเยี่ย มชมพระมู ล คั น ธกุ ฎี กุ ฏิ ของพระพุ ทธเจ้า ที่ ไ ด้รับการขุดค้น และ
ปรับแต่งภูมิทศั น์เป็ นอย่างดี
วัด เชตวัน มหาวิ ห ารแห่ ง นี้ ยัง เป็ นสถานที่ เ กิ ด เรื่ องราวและพระสู ต รส าคัญ ๆ ใน
พระพุทธศาสนามากมายเช่น เรื่ องของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรี พระนางกิสาโคต
มีเถรี การถวายอสทิสทานเรื่ องพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุไข้พราหมณ์จูเฬกสาฏกทรง
พยากรณ์ สุ บิ น นิ มิ ต 16 ประการนางกาลี ย กั ษิ ณี น างจิ ญ มาณวิก าถู ก แผ่น ดิ น สู บพระ
เทวทัตถูกแผ่นดินสู บ เป็ นต้น ในส่ วนพระสู ตรนั้นมีจานวนมาก ที่สาคัญ ๆ เช่น มหา
มงคลสูตร, ธชัคคสูตร, ทสธัมมสูตร, สาราณียธรรมสูตร, อหิราชสูตร, เมตตานสังสสูตร
, คิริมานนทสูตร, ธัมมนิยามสูตร, อปัณณกสูตร, อนุตตริ ยสูตร, พลสูตร, มัคควิภงั คสู ตร
, โลกธัมมสูตร, ทสนารถกรณธัมมสูตร, อัคคัปปทานสูตร, ปธานสูตร, อินทริ ยสูตร, อน
ริ ยสูตร และสัปปุริสธัมมสูตร

ต่อจากนั้น

หลังจากนั้น

น าท่ า นชม บ้ านของอนาถบิ ณ ฑิ ก
เศรษฐี เดิ ม ที ชื่ อ นายสุ ทั ต ตะ แต่
ชาวบ้า นนิ ย มเรี ย กว่ า อนาถบิ ณ ฑิ ก
เศรษฐี เนื่องจากความที่เป็ นคนใจบุญ
สุ นทาน ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่ตกยาก
ซึ่ ง อนาถบิ ณฑิ ก เศรษฐี น้ ันได้พ บกับ
พระพุทธองค์ เมื่ อครั้ งเดิ นทางไปท า
มาค้าขายที่เมืองราชคฤห์ และได้เลี้ยงภัตตาหารแก่พระพุทธศาสดา พร้อมได้สดับรับฟัง
พระธรรมเทศนา อนุ ปุ พ พิ ก ถาและอริ ย สั จ 4 จนบรรลุ โ สดาปั ต ติ ผ ล จนกระทั่ง ได้
อาราธนาพระพุทธองค์ไปประทับที่เมืองสาวัตถี โดยได้ทาการซื้ อพื้นที่สวนของเจ้าเชต
มาสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็ นที่มาของชื่อวัด และทาให้มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัต
ถี อุบาสกผูค้ อยอุปัฏฐากพระพุ ทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องให้เป็ นอุบาสกผูเ้ ลิศใน
การเป็ นผูถ้ วายทาน
ปั จจุบนั สถานที่ดงั กล่าวหลงเหลือเพียง อาคารก่ออิฐสู งเท่าตึก 2 ชั้นมีบนั ไดขึ้นไปถึง
ยอดตรงกลางที่เป็ นห้องโถงใหญ่ สันนิ ษฐานว่าเป็ นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของมหา
เศรษฐีในการสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร
นาท่านชม บ้ านบิดาขององคุลีมาลหรื อ
บ้านของปุโรหิ ต บิดาของพระสาวกที่มี
ชื่อเสี ยงในเมืองสาวัตถี การโปรดองคุลี
มาลครั้งนี้ ถือว่า เป็ นการที่พระพุทธเจ้า
ผจญมารได้รับ ชัย ชนะ ครั้ งที่ 4 จาก 8
ครั้ง อันปรากฏตามพระชัยมงคลคาถาอันมีใจความดังนี้
“อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิ ตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ”
อันมีความหมายว่า พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจร
ชื่อ องคุลีมาล ผูแ้ สนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้ นระยะทาง 3 โยชน์จึงขอ
ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
ปั จจุบนั บ้านบิดาขององคุลีมาลนั้น มีลกั ษณะเป็ นเนิ นสู ง เป็ นอาคารอิฐก่อ มีโพรงเป็ น
ช่องทางทะลุไปข้างบนได้ ด้านบนมีห้องกว้างปิ ดทึบสี่ ดา้ น ด้านซ้ายมือของด้านบนถูก
เปิ ดโล่งถึงยอดอาคาร แต่ตามหลักฐานที่สันนิ ษฐานนั้นว่าน่ าจะเป็ นสถูปมากกว่าที่พกั

ค่า
วันที่สิบเอ็ด (5)
เช้า
หลังอาหาร
เที่ยง
14.05 น.
15.25 น.

23.00 น.

วันที่สิบสอง (6)
04.45 น.

อาศัย และสามารถเชื่อมเรื่ องราวของสถานที่ที่สร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแก่พระสาวก
องค์หนึ่ งที่เคยเข่นฆ่าผูค้ นถึง 999 ชีวิตตัดนิ้วมือมาร้อยเป็ นมาลัยคล้องคอ จนกระทัง่ มา
พบพระพุทธองค์ทรงเทศน์โปรดจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Lotus Sutra หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่า
เมืองสาวัตถี – เมืองลัคเนาว์ – กรุงนิวเดลลี
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะเดิ นทางออกจากสนามบิ น ประจาเมืองลัคเนาว์ สู่ ก รุ งนิ วเดลลี โดยสายการบิน
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 432
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งนิ วเดลลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณ
การณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปี ก่อนคริ สตกาล ส่ วนสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่คน้ พบใน
ปัจจุบนั มีอายุประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่ งถูกขุดพบในเขต
การปกครองเดลี ใ นปั จจุ บ ัน พื้ นที่ เขตเดลี เป็ นศู นย์ก ลางการปกครองของอาณาจัก ร
อินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากอังกฤษได้ยึดครองอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปยังเมืองโคลคัตต้า แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็ นเมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911
โดยมีการสร้างเมืองใหม่ข้ ึนมา และใช้ชื่อว่า “นิวเดลี” หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อิสระรับประทานอาหารเย็น ภายในสนามบิน
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติ กรุ งนิ วเดลลี สู่ กรุ งเทพมหานครโดยสายการ
บิน AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 334
กรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


***หมายเหตุ*** กาหนดการเดินทางและเวลานีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ นและตามตารางของสายการบินที่ใช้
เดินทาง (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะค่าเงินบาททีไ่ ม่ คงที่และกรณีสาย
การบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
- รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 4 ใบ หน้าตรง ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
- พระภิกษุ มีสาเนาใบสุทธิ
ค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุ งเทพฯ – เดลลี - พาราณสี // ลัคเนาว์ – เดลลี - ออรังกาบัด // ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุ งเทพฯ
ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสี ยชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
หนังสื อสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนงั่ สาหรับสวดมนต์

อัตราตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทางและค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานที่ต่างๆ
4. ค่าวีซ่าอินเดีย (แบบออนไลน์) และวีซ่าเนปาล 3,000 บาท
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์อินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมท่านละ 1,500 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่พิจารณาในบริ การ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

▪ จองมัดจาท่านละ25,000 บาทพร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน3วัน
▪ 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 25,000 บาท

การเตรียมของเดินทาง
1. สาหรับท่านที่มีโรคประจาตัว โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบ และนายาของท่านติดตัวไปให้เพียงพอตลอดรายการ
2. เสื้ อกันลม ผ้าพันคอ ถุงเท้า รองเท้าใส่ที่เดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เสื้ อผ้าควรสวมสบาย ๆ ซักง่าย แห้งง่าย ไม่ตอ้ งรี ด
3. คุณผูห้ ญิงขอแนะนาให้ใส่กระโปรงยาวหรื อกางเกงที่เป็ นผ้ายืด เพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ า (แบบธรรมชาติ)
หมวกกันแดดหรื อร่ ม, ผ้าปิ ดจมูกกันฝุ่ น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงค่อนข้างเยอะ ) กล้องและฟิ ล์มถ่ายภาพ ปลัก๊ ชาร์จแบตเตอรี่ ของกล้อง
ดิจิตอล ปลัก๊ แปลงขาเสี ยบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคาเปลว ร่ มหรื อหมวก แว่นตาคอนเทคเลนส์ แว่นกันแดด ฯลฯ
4. ของใช้ส่วนตัว พวกแชมพู สบู่ ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าผลัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ า
5. กระเป๋ าเดินทางน้ าหนักรวมต้องไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม หากน้ าหนักของท่านเกิน ท่านต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าระวาง
น้ าหนักส่วนเกินที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บจากท่าน
6. เงินที่นาไปใช้ส่วนตัวควรแลกเป็ นดอลล่าห์สหรัฐ หรื อเงินบาท หากไม่สะดวกแลกเงินดอลลาร์ไป สามารถนาเงินบาทไปแลก
ที่อินเดียกับร้านแลกเงินได้ และควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ให้เรี ยบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้
เงื่อนไขต่ าง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี 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

