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พุทธสังเวชนี ยสถานสี่ตาบล
ณ ประเทศ อินเดีย และ เนปาล 9 วัน
นาท่านจาริ กเพื่อกราบนมัสการพุทธสังวชนี ยสถานทัง้ สี่ตาบล อันได้แก่

37,500
ธ.ค. 60 – เม.ย. 61
สวนลุมพิ นีวนั สถานที่ ประสูติ / ตาบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปริ นิพพาน
สัมผัสเมืองพาราณสีอนั ศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวฮิ นดู มรดกโลก อายุกว่า 4,000 ปี ริ มฝัง่ แม่น้าคงคา
กรุงราชคฤห์ และ ลุมพิ นี สถานที่สาคัญขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้า

วันแรกของการเดิ นทาง
กรุงเทพฯ – เดลี-พุทธคยา
19.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่
X เคาน์ เตอร์ X สายการบิ น แอร์อินเดีย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและบริการท่านก่อนเดินทาง
21.25 น. เหิรฟ้ าสู่ กรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดีย โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย เทีย่ วบินที่ AI335
วันที่สองของการเดิ นทาง
เดลี - พุทธคยา
00.25 น. ถึงสนามบินเมืองเดลี ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง รถรับนาท่านเข้าทีพ่ กั
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบิน รับประทานอาหารเทีย่ งกล่อง
12.10 น. เหิรฟ้ าสู่เมืองกายา โดยสายการบิ น แอร์อินเดีย โดยเที่ยวบิ นที่ AI433
ขายINGAYสังเวชกายานาลันปัตนะกุสิลุมสราวรานVNS-8TG-s60(10-03)
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13.40 น.

จากนัน้

เทีย่ ง
จากนัน้

เย็น

ถึง สนามบิ นเมืองกายา รถรับนาท่านเดินทางสู่ พุทธคยา อภิสมั พุทธสถาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ซึง่ พระองค์ทรงค้นพบนี้ คือการค้นพบความจริงในกฏธรรมชาติแห่งความเป็ นไป
ตามเหตุปัจจัย คือการทีผ่ ลเกิดจากเหตุ และเหตุก่อให้เกิดผล ทีเ่ รียกว่า อิ ทปั ปัจจยตาปฏิ จจสมุปบาท
นันเอง
่
ให้ท่านได้ทากิจกรรมอันพุทธศาสนิกชนพึงกระทา ณ มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานแห่งการตรัสรู้ โดยมี
ลาดับสถานทีแ่ ห่งการคารวะดังนี้
 ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ สถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ ์แห่งนี้เป็ น สะดือของโลก คน
โบราณเชื่อกันว่าสถานทีน่ ้เี ป็ นแผ่นดินทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุดในโลกเพราะเป็ นทีท่ พ่ี ระพุทธ เจ้าทุกพระองค์
จะต้องมาทรงตรัสรูท้ น่ี ่ดี งั นัน้ ต้นโพธิ ์นี้จงึ เป็ นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทัวโลกที
่
ต่ ้องมาประกอบ
กิจกรรมบาเพ็ญภาวนาทีน่ ่ี
 พระมหาเจดียพ์ ทุ ธคยา สร้างอยูใ่ กล้กบั ต้นโพธิ ์ภายในวิหารมี พระพุทธเมตตา ซึง่ เป็ นพระพุทธ
ปฏิมากรทีส่ ร้างด้วยหินแกรนิตสีดาในสมัยปาละ ปางมารวิชยั อายุกว่า 1400 ปี เศษพระพุทธรูปองค์น้ี
เป็ นทีน่ บั ถือว่าศักดิ ์สิทธิ ์ยิง่ ทัง้ ชาวพุทธและฮินดู
 สัตตมหาสถาน คือสถานทีท่ รงยับยัง้ เพื่อเสวยวิมตุ ติสุขหลังจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ
โพธิบลั ลังก์ อนิมสิ เจดีย์ รัตนจงกรมเจดียร์ ตั นฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ
กลับมารับประทานอาหารเทีย่ ง แล้ว ไปทากิ จกรรมต่อ
นาท่านชม แม่น้ าเนรัญชรา สถานทีท่ พ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสทีน่ างสุชาดา
ถวายก่อนทรงตรัสรูพ้ ระสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วชม บ้านนางสุชาดา ผูถ้ วายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้
จากนัน้ นาท่านชมวัดนานาชาติ
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
(ท่านที่ต้องการไปนัง่ สมาธิที่ต้นโพธิ์ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อจะได้ ดแู ลให้ ทกุ ท่านได้ ตามประสงค์)

วันที่สามของการเดิ นทาง
พุทธคยา – ราชคฤห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม (ทุกมือ้ กลางวันเราจะรับประทานอาหารเร็วขึน้ เนื่องจากพระ
วิทยากรจะต้องฉันเพลก่อนเทีย่ งค่ะ)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ระยะทางประมาณ 90 กม ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) นครหลวงแห่งแคว้ น
มคธมหาอานาจหนึง่ ในสี่ของชมพูทวีปในสมัยนัน้ ที่ซึ่งพระบรมศาสดาเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาและ
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ประกาศความเป็ นปึ กแผ่นแห่งพระพุทธศาสนา ณ วัดเวฬุวนั วัดแห่งแรกในพุทธ
ศาสนา ขับรถ บนเส้ นทางที่พ่อค้ า นักพรต ดาบส นักบวช ในสมัยโบราณสัญจรด้ วยเกวียนและเท้ า ขุนทหาร
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เคลื่ อนทัพ ด้ วยกาลังช้ างม้ า ปั จ จุบัน เราเดิน ทางด้ วยยานยนต์ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ ถึ ง
ดินแดนแห่งนักปราชญ์ ที่ ชุม นุม แห่งเจ้ าศาสดา ลัท ธิ เป็ น ตลาดเสรี ท างการศึกษาแนวคิดความเชื่ อและ
ปรัชญาต่างมากมายในสมัย พุทธกาล
จากนัน้
นาท่าน นมัสการวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส ตังอยู
้ ่ด้านทิศเหนือของแม่น ้าสรัสวดีเป็ น วัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริ ยสงฆ์ 1250 องค์มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของ
พระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะและวัดเวฬุวนั ยังเป็ นแหล่งสาคัญที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ แห่งการ
พัฒนาเกี่ยวกับวรรณคดีพทุ ธศาสนาด้ วยเนื่องจากพระพุทธองค์ได้ ยึดสถานที่แห่งนี ้ให้ เป็ นจุดศูนย์รวมในการ
เผยแพร่คาสัง่ สอนในดินแดนแห่งนี ้ และยังได้ แสดงพระสูตรและตรัสเล่าเรื่ องชาดกต่างๆ รวมทังมี
้ การบัญญัติ
สิกขาบทต่างๆ
จากนัน้ นาชม บ่ อน้าศักดิส์ ิทธิ์ ตโปทานที ซึง่ ในสมัยพุทธกาลเชื่อกันว่าเป็ นบ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์มีสายน ้าอุน่ จากเขาเว
ภารบรรพตสามารถรักษาโรคภัยไข้ เจ็บได้ นักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ได้ นาน ้าจากที่นี่ไปวิจยั และพบแร่กามะถัน
เหล็ก ทองแดงและเรเดี่ยมปนอยูใ่ นน ้าจึงเป็ นประโยชน์ในการ
รักษาโรคภัยไข้ เจ็บหลายอย่างได้ จริง ปัจจุบนั
บ่อน ้าแห่งนี ้กลายเป็ นสถานที่บชู าของชาวฮินดู หากมีเวลา
นาท่านสู่ ท้ องพระคลังแคว้ นมคธ ซึง่ เป็ นแคว้ นมัง่
คัง่ ที่สดุ ในสมัยพุทธกาล สถานที่ที่แห่งนี ้เรี ยกว่า โสณปั ณฑะ
หรือ คลังพระมหาสมบัติ เป็ นภูเขาศิลาถูก
เจาะเข้ าไปเป็ นห้ องโถงใหญ่ ใช้ เป็ นที่เก็บเงินทองและทรัพย์
สมบัตปิ ระดามีในสมัยพระเจ้ าพิมพิสาร รวมทัง้
รัชกาลพระเจ้ าอชาติ ศัตรูด้วย แล้ วนาท่านชม ความมหัศจรรย์ของ รอยเกวียนโบราณ 3,000 ปี ที่เก่าแก่
กว่าทางสายไหม ที่ยงั คงทิ ้งร่องรอยที่แสดงให้ เห็นถึงอดีตที่รุ่งเรื องและมัง่ คัง่ ของแคว้ นมคธ
เย็น
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดิ นทาง
ราชคฤห์ – นาลันทา – ปัตนะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
จากนัน้
นาท่านเดิน ขึ้นเขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรีที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ ในยามเช้ าเวลาเหมาะกับการเดินขึ ้นชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบท่ ามกลางการแสดงแสงสีเสียงจากธรรมชาติยามอาทิตย์อุทัยขึน้ สู่ พระมู ล
คันธกุฎี เดินตามรอยเท้ าพระพุทธองค์ที่ลงเขามารับบาตรและร่วมอธิษฐานจิตที่จะปฏิบตั ิบชู า สืบสานพุทธ
ศาสนาตามรอยบาทของพระพุทธองค์ ถึงยอดเขาคิชกูฏที่ตงมู
ั ้ ลคันธกุฏีจดุ สาคัญที่สดุ ของยอดเขาแห่งนี ้ ร่วม
ไหว้ พระสวดมนต์ ทาสมาธิ ท่านที่โชคดีก็อาจจะได้ รับประสบการณ์ทางจิตที่คาดไม่ถึ ง ในยามที่เป็ นสัปปายะ
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บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงัด ณ สถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ แห่งนี ้ จากนัน้ กราบกุฏีของพระอานนท์ ที่อยู่ใกล้ กัน
อธิษฐานขอให้ บริ หารการงานได้ เก่งอย่างพระอานนท์ แล้ วเดินลงสู่ถ ้าสุกรขาตาสถานที่ที่พระสารี บุตรผู้เป็ น
เอกในเรื่ องปั ญญาได้ สาเร็จเป็ นพระอรหันต์ นมัสการ ถ้าพระโมคคัลลานะ เอกทัคคะในเรื่ องฤทธานุภาพทุก
จุด ให้ ท่านได้ นงั่ สมาธิเพื่อเปิ ดจิตใจให้ รับพลังบารมีเนื่องจากเขาคิชกูฏมีความสาคัญเพราะเป็ นที่สปั ปายะ
ของเหล่าพระอริ ยสาวกที่เป็ นพระอรหันต์ หลายองค์ที่จาพรรษาอยู่ที่นี่และเป็ นสถานที่ทีพระพุทธองค์ได้ ตรัส
แสดงธรรมหลายพระสูตร เป็ นสถานที่ที่แก้ ข้อสงสัยว่าเปรตมีจริ งหรื อไม่และเป็ นสถานที่ที่พระเทวฑัตลอบ
ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้ าแต่ไม่สาเร็จ (การขึ ้นเขาคิชกูฏ เป็ นการเดินขึ ้นสูท่ ี่สงู ลาดชันพอประมาณ ระยะทาง
โดยรวมประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขี ้นไปส่ง โดยปกติผ้ ทู ี่สุขภาพแข็งแรงจะใช้ เวลาประมาณ 30
นาที, อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยม ‘เสลี่ยง’ ไว้ บริ การ ทังขาขึ
้ ้นและขาลง เพียงท่านกรุณาแจ้ งความ
จานงค์เมื่อถึงสถานที่ดงั กล่าว อัตราค่ าบริการ ไม่ รวมในอัตราทัวร์ ) ได้ เวลาสมควรเดินลงสู่เชิงเขา แล้ วนา
ท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและ เรือนคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
จากนัน้
นาท่านสู่ นาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก
เคยรุ่งเรื องมีฐานะเป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และ
เป็ นสถาบันต้ นกาเนิดแนวคิดของเหล่าปราชญ์สาคัญ ๆ ในพุทธ
ศาสนายุคต้ น ๆ หลายท่าน ดังเช่น นาคารชุน อสังคะ ทินนาค
อารยเทพ ศีลภัทร ธรรมปาละ กุมารชีวะ และ พระถังซัมจั๋ง
เป็ นต้ น เคยมีนกั ศึกษาที่เป็ นพระภิกษุจานวน 10,000 รูป ปัจจุบนั
ยังคงร่องรอยปรากฏเป็ นรูปฐานและผนังอาคารยาวเหยียดใน
บริเวณอันกว้ างขวาง (กล่าวกันว่า มหาวิทยาลัยโบโลนยา (BOLOGNA) และปารี ส (PARIS) เป็ น
มหาวิทยาลัยยุคแรกของยุโรป แต่ทว่ากลับเกิดขึ ้นภายหลัง มหาวิทยาลัยนาลันทา ดังนั
้ น้ มหาวิทยาลัยนาลัน
ทา จึงถือเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก) นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยนาลันทา ยังนี ้เป็ นบ้ านเกิดของ พระ
โมคคัลลานะ พระสารี บตุ ร ดังหลักฐาน พระสถูปเจดีย์ท่ ีบรรจุอัฐิธาตุของพระสารี บุตร ที่ปรากฏอยูม่ า
จนกระทัง่ ทุกวันนี ้. จากนันแวะ
้
นมัสการพระพุทธรู ปองค์ ดา อันศักดิส์ ิทธิ์ ที่อยูใ่ กล้ มหาวิทยาลัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองปั ตนะหรือเมืองปาฏลีบุตรเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยโบราณ นาท่าน
เข้าทีส่ ่โู รงแรมทีพ่ กั
เย็น
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้าของการเดิ นทาง
ปัตนะ – กุสินารา
เช้าตรู่
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้
เดินทางสู่ กุสนิ ารา ดินแดนแห่งพุทธปรินิพพาน มหานครแห่งแคว้นมัลละตามรอยพระพุ ทธองค์ทเ่ี สด็จ
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กลางวัน
บ่าย

จากนัน้

จาริกด้วยพระบาทเปล่าจากเวสาลีมาทีก่ ุสนิ าราถึง 90 วันในขณะพระชนมายุ 79 พรรษาและทรงพระ
ประชวร เส้นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เสด็จเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนปรินิพพาน ในขณะทีเ่ รานังรถปรั
่
บอากาศ
เดินทางด้วยระยะทางทัง้ หมดเพียง 6-7 ชัวโมง
่
รับประทานอาหารเทีย่ ง อาหารกล่อง ระหว่างทาง
ถึง กุสินารา นาท่านทากิจกรรมอันพุทธศาสนิกชนพึงกระทา ณ มหาสังฆารามอนุ สรณ์สถานดินแดนพุทธ
ปรินิพพาน โดยมีลาดับสถานทีแ่ ห่งการคารวะสวดมนต์ ไหว้พระ วิปัสสนา ดังนี้
 มหาปริ นิพพานสถูป สถานที่พระพุ ทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพ พานภายใต้ต้นสาละคู่เป็ นสถานที่
รองรับหมู่พ ระอรหันต์ค รัง้ ใหญ่ สุ ด เป็ นพุ ทธสถานที่พระพุท ธ
องค์ประทานการบวชให้สาวองค์สุดท้าย เป็ นทีต่ รัสเทศนาปั จฉิม
โอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคาสอนคือ ความไม่ประมาท
 พุทธวิ หารปริ นิพพาน ซึง่ ภายในพระวิหารเป็ นปฏิมากรรมพระ
พุ ทธไสยาสน์ ป างปรินิพ พานซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิต ใจของชาว
พุทธผูท้ ไ่ี ด้มโี อกาสเข้าไปกราบไหว้ราวกับว่าได้มานมัสการพระ
บรมศพของพระศาสดาจริงๆ และสร้างความรูส้ กึ ให้ชวนคิดถึง
ความเปลีย่ นแปลงของโลกทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดตัง้ อยู่ค้าฟ้ า จึงควรดารงชีวติ อยู่ดว้ ยความไม่ประมาทตามพระ
ปั จฉิมโอวาทของพระพุทธองค์
 มกุฏพันธเจดีย์ สถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
 พราหมณ์เจดีย์ ซึง่ เป็ นสถานทีแ่ จกพระบรมสารีรกิ ธาตุ
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดิ นทาง
กุสินารา - สวนลุมพิ นี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนัน้
ออกเดินทางสู่ลุมพินีวนั ในเขตประเทศเนปาล ซึ่งอยู่ในเขตเขาหิมาลัย ต้นธารของสายน้ านานาก่อกาเนิด
ชีวติ แห่งหิมวันต์ประเทศ ป่ าหิมพานต์ อาณาบริเวณที่บาเพ็ญพรตของดาบสเวสสันดรตามชาดกเป็ นทีต่ งั ้
แห่งขุนเขา มีภูเขาที่สูงสุดเหนือภูเขาทัง้ ปวงคือยอดเขาสิขรมุทธาหรือเขาไกรลาส ที่ทวโลกรู
ั่
จ้ กั ในนามเอ
เวอร์เรสต์ ชาวฮินดูเรีย กว่า สังการ์ มาถา ชาวทิเบตเรีย กว่า โสโม จุงกะมา ผ่ านเมือ งโครักข์ปูร์เมือ ง
พรมแดนของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาล เป็ นสถานที่ตงั ้ อยู่ก่งึ กลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กบั
กรุงเทวทหะ
แวะ
วัด 960 นมัสการพระไทยหรื อทาบุญตามอัธยาศัย ให้ ทา่ นได้ รับประทานอาหารว่างโรตีอรี ดอยและเข้ าห้ องน ้า
สะอาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่วัด
บ่าย
นาท่าน เข้ าพรมแดน อินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเดินทางเข้ าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
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จากนัน้
นาชม

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ มายามหาวิหาร
มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ โดยมีลาดับสถานที่แห่งการคารวะเยี่ยมชม สวด
มนต์ ไหว้ พระ วิปัสสนา ดังนี ้
 เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช ที่ระบุว่าสถานที่นี ้เป็ นสถานที่ประสูตรของ
เจ้ าชายสิทธัตถะ
 มายาเทวีวิหาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้ วยหินเป็ น
รู ปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ ยวกิ่งสาละอยู่พ ร้ อมกับพระสนม และ
ข้ างหน้ าเป็ นรู ปเจ้ าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกาลังก้ าวพระบาทไปบนดอกบัว
เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์มากของชาวฮินดู-เนปาลมีผ้ มู าสักการะโดยสม่าเสมอ
 สระสรงสนานธารโบกขรณี วัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ที่ผ้ เู ลื่อมใส
ศรัทธาได้ สร้ างไว้ เป็ นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตังแต่
้ โบราณกาล
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง
ลุมพิ นี - สารวัตถี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนัน้
ออกเดินทางสู่ เมืองสารวัตถี เมืองหลวงของแคว้ นโกศลในสมัยพุทธกาล เป็ นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองรา
ชคฤห์และพาราณสี เป็ นศูนย์กลางการค้ าขายในสมัยพุทธกาล มีพระเจ้ าปเสนทิโกศลปกครอง สารวัตถี เป็ น
เมืองที่พระพุทธเจ้ าประทับนานที่สดุ ถึง 25 พรรษา เป็ นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็ นเมืองที่
พระพุทธศาสนามัน่ คง ที่สดุ เพราะมีผ้ อู ปุ ถัมภ์สาคัญ เช่น พระเจ้ าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นาง
วิสาขาเป็ นต้ น สาวัตถี ปัจจุบนั ยังมีซากโบราณสถานที่สาคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือวัดเชตวันมหาวิหาร (ซึง่
พระพุทธเจ้ าเคยประทับอยูถ่ ึง 19 พรรษา), บริเวณวังของพระเจ้ าปเสนทิโกศล, บ้ านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
(สถูป), บ้ านบิดาขององคุลีมาล (สถูป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้ าวัดพระเชตวันมหาวิหาร ที่
แสดงยมกปาฏิหาริย์ เป็ นต้ น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่าน นมัสการดินแดนแห่ งพระอรหันต์ ณ วัดเชตวันสถาน ที่ที่พระพุทธองค์ทรงจาพรรษานานที่สดุ
และพระบรมศาสดาของเราได้ ประสพความสาเร็จในการ เปลี่ยนใจบุคคลสาคัญมากมายในดินแดนแห่งนี ้
นมัสการพระพุทธเจ้ าที่มหามูลคันธกุฏีสถานสถานที่ประทับของพระพุทธองค์ จากนันแวะนมั
้
สการและปลง
สังเวชในทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่จีรัง เยี่ยมชมพระเจดีย์อรหันต์แปดทิศ กุฏีพระมหากัสสัปปะ กุฏีพระศิวลี กุฏี
พระโมคคัลลานะ กุฏีพระองคุลีมาล กุฏีพระอานนท์ กุฏีพระสารี บตุ ร สถูปพระโมคคัลลานะและพระสารี บตุ ร
ที่เหลืออยูแ่ ต่ฐาน ไม่มีสิ่งใดที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ อย่างอื่นยิ่งไปกว่าความสังเวชสลดใจ เมื่อเห็นสิ่งที่เคย
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จากนัน้
เย็น

รุ่งเรื องและเสื่อมสลายไปของพุทธศาสนาทาให้ ได้ เห็นธรรม และอนิจจังไม่เที่ยง มีการเกิดแตกดับตลอดเวลา
แม้ แต่พระอรหันต์ก็ยงั ไม่สามารถหลีกหนีความตายไปได้ ดังนันทุ
้ กคนควรวางรากฐานของชีวิตคือจิตใจที่ดี
มัน่ คงเหมือนสถูปของพระโมคคัลลานะและพระสารี บตุ รที่แม้ สว่ นอื่นจะพังทลายไปแล้ วฐานก็ยงั คงอยูเ่ ป็ น
อนุสรณ์ไปชัว่ กาลนาน
นาชมส่วนที่ เหลื อ คือ บ้ า นของอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี (สถู ป ), บ้ า นบิ ด าขององคุ ลี ม าล ที่ แสดงยมก
ปาฏิหาริย์ เป็ นต้ น
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปดของการเดินทาง
สารวัตถี – พาราณสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนัน้
ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรื อชื่อเมืองกาสีในสมัยโบราณ
ระหว่างการเดินทางก็ได้ ชมความเป็ นเมืองอินเดียเมืองแห่งร้ อย
มุม มอง ตู้คัม ภี ร์แห่ ง ชาวภารตะ ความเป็ น จริ ง แห่ งชี วิต ที่ ถูก
บันทึกไว้ ในศาสนา พระไตรปิ ฏก หากใช้ เวลาในการเดินทางนา
ภาพที่ ป รากฏสองข้ างทางผนวกกับพระธรรมคาสอนและฉุก
คิดถึงความจริ งแห่งชีวิตที่เกิดขึ ้นก็จะได้ ประโยชน์อย่างยิ่ง ผ่าน
ชมเมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่หลายพันปี จนกระทัง่ บอกไม่ได้ ว่า
กี่พนั ปี เพราะเป็ นสถานที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณมาทุกยุคทุก
สมัยตังแต่
้ ดึกดาบรรพ์ ปั จจุบนั เมืองพาราณสี คือสถานที่
ชุม นุ ม ทางศาสนา ศูน ย์ ก ลางการแสวงบุ ญ ของหลาย
ศาสนาที่ กาหนดให้ พ าราณสี เป็ นบุญ ญสถาน มี เทวาลัย
โบราณมากกว่าพันแห่ง ซึง่ เป็ นที่ตงของศิ
ั้
วลึงค์มากที่สดุ ใน
โลก มีแม่นา้ คงคาที่ชาวฮินดูเชื่อถื อว่าเป็ นแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์
เพราะไหลมาจากมวยผมขององค์พ ระศิวะ (ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์ แม่นา้ นีไ้ หลมาจากที่ราบสูงทิเบตบน
เทือกเขาหิมาลัยในประเทศจีนเข้ าสู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ) เพื่อให้ มนุษย์ได้ ใช้ อาบชาระบาปลอย
บาปได้ มีเมรุหลวงของชาวฮินดูที่เป็ นลานส่งวิญญาณของศพที่ถกู เผามากว่า 4,000 ปี มาแล้ วโดยไฟไม่เคย
มอดดับ
กลางวัน รับประทานอาหารเทีย่ ง อาหารกล่อง ระหว่างทาง
บ่าย
ถึงเมืองพาราณสี หากทันเวลาจะนาท่านชม พิธีบูชาไฟ
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18.00 น.

เย็น

ชม พิ ธี บู ช าไฟ หรื อ คงคาอารตี หรือ อารตี บู ช า คือ พิธ ีบูช าแม่น้ าคงคาด้ว ยไฟ ผู้ท่ีเข้าร่ว มในพิธ ี
สามารถมีส่วนร่วมได้ทุกคน เช่น การปรบมือให้เข้า กับจังหวะเสียงเพลง การช่วยสันกระดิ
่
ง่ ที่แขนอยู๋ตาม
มุมเสา เพื่อให้เหล่าเทพได้รบั รูว้ ่ามนุ ษย์กาลังบวงสรวงท่านอยู่ พวกเขาจะนาดวงไฟมาลอยแม่น้ า เพื่อนา
ทางข้อความทีร่ อ้ งขอไปยังเทพเจ้า
นาท่านสู่โรงแรมทีพ่ กั รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เก้ าของการเดินทาง
พาราณสี – สารนาถ-เดลี-กรุงเทพ
เช้าตรู่
รถรับนาท่านเดินทางสู่ แม่น้ าคงคา ล่องเรื อในแม่น้ าคงคาซึ่ งชาวฮินดูเชื่ อถือว่าเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ เพราะไหล
มาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (ตามหลักสู ตรภู มิศาสตร์ แม่น้ านี้ ไหลมาจากที่ ราบสู งธิ เบตเทื อกเขาหิ มาลัย
ประเทศจี นและเนปาล) สถานที่ ที่ ค นนับ ล้านมุ่ งหน้ามาเพื่ อสั ม ผัส กับ ลัท ธิ พิ ธี กรรม ริ ม ฝั่ งแม่ น้ าคงคาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ที่เหมาะสาหรับชาวพุทธจะได้เรี ยนรู ้ชีวิตของมนุ ษย์อย่างแท้จริ งเป็ นคัมภีร์ชีวิตที่อยากที่จะ
หาที่ ไหนชมได้นอกจากที่ พ ารานสี แห่ งนี้ ชมพิ ธีก รรมของชนจานวนมากหลากวัยหลายชนชั้น นับ ตั้งแต่
ร่ างกายที่ไร้ วิญญาณเน่ าเปื่ อยจนขึ้นอืดลอยไปใกล้กบั พวกเด็กที่กาลังจับปลา หญิ งชาวบ้านซักผ้า พ่อค้าขาย
ของ ฮินดูชนอาบน้ าล้างบาป นักบวชง่วนกับการทาพิธีบูชา สับเหร่ อโกยเถ้าถ่านที่เผาศพทิ้งลงแม่น้ า ชาวบ้าน
หน้าตาโศกเศร้ ากาลังกราบไหว้ขอพรพระศิ วะผ่านสายน้ าแม่คงคา คู่บ่าวสาวแต่งกายสวยงามที่ มีความสุ ข
เดินทางมาตักน้ ารดเพื่อขอพรพระศิวะ คนเฝ้าศิวาลัยรอรับเงินบริ จาคในนามพระเจ้า ขอทานเรี ยงรายรอรับเงิน
บริ จาคในนามของผูย้ ากไร้ หญิงม่ายผูอ้ ุทิศตนใช้ชีวิตที่เหลือสวดมนต์ให้สามีผวู ้ ายชนม์ ชีวติ หลากหลายตั้งแต่
ไพร่ ยนั ผูด้ ี ร่ ารวยล้นฟ้ า ล้วนแต่เดิ นทางมาเพื่อขอพรพระแม่คงคาอันศักดิ์ สิทธิ์ หน้าเมื องพารานสี ท่ามกลาง
ความมัวสลัวของกลุ่มกองไฟที่เหล่าพราหมณ์ จุดถวายบูชาพระเจ้าและกองฟื นที่ไม่เคยดับตลอดระยะเวลาสี่
พันปี กาลังทาหน้าที่เผาร่ างอันไร้วิญญาณของเหล่าชนฮินดูอย่างไม่ยอมหยุดพัก เรี ยนรู ้ชีวิตที่ลว้ นแต่เป็ นเพื่อน
ทุกข์เกิ ดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น แล้วถามตัวเองว่ากาลังทาอะไรและจะไปทางไหน ได้เวลาสมควร
เดินทางกลับที่พกั
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม และทาธุรส่วนตัว
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ เมืองทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธุดงค์มาหลังจากพระองค์ได้ตรัสรูแ้ ล้ว
เพื่อประกาศสัจธรรมทีท่ รงค้นพบให้แก่เหล่าปั ญจวัคคียท์ งั ้ ห้า
นาท่านชม สถูปเจาคันธี ซึง่ สร้างเป็ น
อนุ สรณ์ท่ปี ั ญจวัคคียไ์ ด้พบกับพระพุทธเจ้าเป็ นครัง้ แรก แล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ป่ าอิ สิปตนมฤคทายวัน
ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางพระพุ ทธศาสนาแห่งหนึ่งเป็ น
สานักสงฆ์ท่ใี หญ่โตที่ได้ตงั ้ มันอยู
่ ่ในดินแดนแห่งหลากหลาย
เจ้าลัทธิและศาสนา และเป็ นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งคือเป็ นสถานทีแ่ สดง
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11.30 น.
บ่าย

19.20 น.
21.10 น.
23.00 น.
04.40 น.

ปฐมเทศนา โปรดเบญจวัคคียท์ งั ้ ห้า ก่อนพุทธศก 45 ปี เป็ น
สถานทีส่ าคัญเนื่องจากว่า สังฆรัตนะได้เกิดขึน้ สมบรูณ์ครัง้ แรก
ในโลกที่น่ี สัก การะ มู ล คัน ธกุฏี ที่พ ระพุ ท ธเจ้า ประทับ จ า
พรรษาแรกและพรรษา 12 อยูท่ น่ี ่ี ชม ยสเจดีย์
สถานที่ซ่ึงพระพุ ท ธองค์ท รงแสดงธรรมให้กับ ยสกุ ล บุ ต รจน
ดวงตาเห็นธรรม ธรรมราชิ กสถูป เป็ นสถูปที่
เคยเป็ นที่ป ระดิษ ฐานพระบรมสารีร ิก ธาตุ ม าก่ อ น และ ธัม
เมกขสถูป อันแปลว่า สถานทีแ่ สดงธรรมทีน่ าพาให้ถงึ ความหลุดพ้น ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจัก
กัปปวัตนสูตรเป็ นพุทธานุสรณ์แห่งแรกหลังการตรัสรู้
รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์สารนาถ กราบนมัสการพระพุทธรูปที่สวยทีส่ ุดในโลกเป็ นสิรมิ งคล จากนัน้ นาท่าน
เทีย่ วชมกรุงพารานสี และช้อปปิ้ งตลาดเก่าแก่โบราณทีส่ ุดในประเทศอินเดีย จนได้เวลาสมควรเดินทาง
สู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่กรุงดลี โดยสายการบิน แอร์อนิ เดย เทีย่ วบินที่ AI428 รับประทานอาหารเย็นกล่อง
ถึงกรุงเดลี นาท่านเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นามบินนานาชาติ กรุงเดลี
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย เทีย่ วบินที่ AI334
ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและอิม่ ในบุญ

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดวันเดินทาง
จานวน (ท่าน)
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
20-28 ม.ค 2561
25
฿ 37,500
฿ 5,500
17-25 ก.พ 2561
25
฿ 37,500
฿ 5,500
17-25 มี.ค 2561
25
฿ 37,500
฿ 5,500
06-14 เม.ย 2561
25
฿ 37,500
฿ 5,500
*******************************************
(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลง)
 หมายเหตุ ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลีย่ นแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
ได้ ซงึ่ การเปลีย่ นแปลงนี ้ ทางบริ ษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 คาเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้ าขึ ้นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์หรื อเรี ยกร้ องคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ด ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง
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อัตรานีร้ วมค่ าบริการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ดตามรายการ

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่ารถบัส (ปรับอากาศ ขนาด 35-42 ที่นงั่ ขึ ้นไป) ตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั โรงแรม สามดาว ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ตา่ งๆ
 ค่าวีซา่ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุไว้ ในรายการ
 ค่าขนกระเป๋ าเดินทาง (ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.)
 ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทยและชาวอินเดีย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมค่ าบริการ
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้ าว

 ค่าน ้าหนักส่วนเกินของกระเป๋ าเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้ จา่ ยที่ นอกเหนือจากที่ระบุ
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น( ประมาณ 200 รูปีตอ่ วันต่อคนสาหรับทังไกด์
้ +คนขับ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 % ภาษีการเดินทาง
การชาระค่ าบริการ (ผู้ท่ ชี าระเงินมัดจาก่ อนได้ สิทธิ์ในการจัดที่น่ ังก่ อนตามลาดับ)
1. กรุณาชาระมัดจาการเดินทางท่านละ 20,000 บาท ณ วันจอง พร้ อมส่งเอกสารให้ บริษัท เพื่อทาวีซา่
2. ชาระค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเดินทาง
2. ภายใน 10 วันก่อนเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 25%
3. ภายใน 14 วันก่อนเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

เอกสารการขอวีซ่า
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 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลืออยูไ่ ม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว คูณ 2 นิ ้ว (แบบอเมริกา) จานวน 2 รูป (ต้ องเป็ นรูปสีและพื ้นสีขาวเท่านัน)
้
 บัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร),ทะเบียนบ้ านปัจจุบนั (ถ่ายเอกสาร)
**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดาเนินการที่เกิดขึน้ จริ ง**
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรง
้
และทางอ้ อม อาทิ การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญ หาย ความล่าช้ า หรื อจากอุบัติเหตุต่างๆ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ จะ
คานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื อง ปฎิ เสธผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่ องจากมี สิ่งผิด
กฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ
ด้ วยเหตุผ ลใด ๆ ก็ ตามที่ ก องตรวจคนเข้ าเมื องพิ จ ารณา และไม่อาจคืน เงิ น ให้ ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้ หมด หรื อ
บางส่วน
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซา่ , ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ หากทางบริษัทได้ ดาเนินการไปแล้ ว
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