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อินเดีย-เนปาล-ย่างกุง้ 9 วัน 8 คืน

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง
สวนลุมพินวี นั สถานที่ประสูต.ิ ..ตาบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู ้
เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา...เมืองกุสนิ ารา สถานที่ปรินิพพาน

สักการะพระมหาเจดียช์ เวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ขายINRGNGAYสังเวชคยาวารานสราลุมกุสิไวสานาลันย
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คำ่
วันที่สอง
เช้ำ

บ่ำย

กำหนดกำรเดิ นทำง 2-10/11, 4-12/12/60, 1-9/2, 1-9/3 2561
กรุงเทพฯ-ย่ำงกุ้ง-พุทธคยำ
พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ N05-08 สำย
กำรบิ น เมียนม่ำร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้ำหน้ ำที่บริ ษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวก
ออกเดิ นทำง โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 336 (บริ กำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนำมบิ นเม็งกำลำดง เมืองย่ำงกุ้ง แวะเปลี่ยนเครื่อง (เวลำพม่ำช้ำกว่ำประเทศไทย 30 นำที)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ต.ค. 58 ไฟล์บินเปลี่ยนแปลงเป็ น 8M 336 1150-1235)
ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยำ โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 601 (บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนำมบิ นเมืองพุทธคยำ รัฐพิ หำร (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1 ชัวโมง
่
30 นาที) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยำ (ประมาณ 45 นาที)
หลังจากนัน้ นาท่านนมัสกำรพระเจดียศ์ รีมหำโพธิ์ หรือมหำโพธิ หำร (MAHABODHI TEMPLE) พระเจ้า
อโศกมหาราชจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมริยะทรงสร้างขึน้ เป็ นเจดียเ์ ล็กๆ ภายหลังได้รบั การบูรณะต่อเติมโดย
กษัตริยร์ าชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอล ต่อมาในปี พุทธศักราช 1740 พระมหาเจดียถ์ ูกทาลายโดยพวกเติรก์
มุสลิม จนกระทังในปี
่ พุทธศักราช 2134 รัฐบาลอังกฤษทีเ่ ข้าปกครองอินเดียได้ออกบูรณะ โดยให้ลอร์ด คัน
นิงแฮม อธิบดีแห่งองค์การสารวจโบราณคดีแห่งอินเดียซึง่ เป็ นชาวอังกฤษเข้ามาขุดสารวจ ต่อมามีการ
บูรณะขึน้ ใหม่ ปั จจุบนั พระเจดียม์ คี วามสูง 170 ฟุต วัดฐานโดยรอบได้ 121 เมตร รูปทรงสีเ่ หลียม ด้านหลัง
พระเจดียศ์ รีมหาโพธิ ์ยืนต้นอยู่ ซึง่ เป็ นหน่ อที่ 4 ปลูก โดยลอร์ด คันนิงแฮม ได้เอาหน่อของต้นเดิมมาปลูก
ใหม่ในทีเ่ ดิมในปี พุทธศักราช 2423 นับได้รอ้ ยกว่าปี มาแล้วและนมัสกำรพระพุทธเมตตำ ซึง่ เป็ นพระพุทธ
ปางมารวิชยั ทีส่ ร้างด้วยหินแกรนิตสีดา อายุกว่า 1,400 ปี นาท่านนมัสกำรสัตตมหำสถำน สถานทีส่ าคัญ
7 แห่ง ทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมตุ ติสุขหลังจากได้ตรัสรูธ้ รรมวิเศษแล้ว นมัสกำรพระแท่นวัชร
อำสน์ อนิ มิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ สระมุจลิ นทร์ ต้นอชปำลนิ โครธ และต้ น
รำชำยตนะ หลังจากนัน้ นาทุกท่านทอดผ้ำป่ ำ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยำ ร่วมทอดผ้าป่ าถวาย
พระสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา เชิญร่วมบูชาใบโพธิ ์และเช่าบูชาพระพุทธเมตตาทีว่ ดั ไทยพุทธคยา
รับประทำนอำหำรคำ่ นำท่ำนเข้ำที่พกั พักผ่อนตำมอัธยำศัย
พุทธคยำ-พำรำณสี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมืองพำรำณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เมืองซึง่ ได้ช่อื ว่าเก่าแก่ทส่ี ุดในโลก
อายุกว่า 4,000 ปี และปั จจุบนั ยังคงเป็ นเมืองทีม่ ผี อู้ าศัยอยูเ่ สมอ (แวะเข้าห้องน้ าช่วงระหว่างครึง่ ทาง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ที่พกั หรือวัดไทย
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หลังจากนัน้ นาชมสังเวชนี ยสถำน สถำนที่แสดงปฐมเทศนำ ตำบลสำรนำรถ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)
นานมัสกำรสถูปเจำคันธี สถำนที่พระพุทธเจ้ำพบปั ญจวัคคียอ์ ีกครัง้ หลังจำกตรัสรู้แล้ว และนา
นมัสกำรธัมเมกขสถูป ที่เชื่อกันว่ำเป็ นสถำนที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำหัวข้อธัมมะจักกัป
ปะวัตตะนะสูตร ทาให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ
แล้วนาชมวิ หำรมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะ และ
จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่ งพุทธประวัตฝิ ีมอื ช่างชาวญีป่ ่ นุ หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ท่ำเรืออัศวเมศเพื่อ
ล่องเรือชมแม่น้ำคงคำ
แม่น้ าศักดิ ์สิทธิ ์ของชาวฮินดูซง่ึ เชื่อว่าแม่น้ านี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสรวง
สวรรค์ ให้ทุกท่านลอยกระทงดอกไม้เพื่อความเป็ นศิรมิ งคล ชมพิ ธีบชู ำไฟ และกำรอำบน้ำล้ำงบำป และ
กำรเผำศพที่ท่ำมณี กรรณิ กำร์ ริมฝั ง่ แม่น้ าคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟทีไ่ ม่เคยดับมอดลงเลย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของที่พกั
พำรำณสี-สำวัตถี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองสำวัตถี (ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชัวโมง)
่
ในสมัยพุทธกาล
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็ นเมืองทีใ่ หญ่พอๆ กับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็ น
เมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็ นเมืองทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับนานทีส่ ุดถึง 25 พรรษา รวมทัง้ เป็ นเมืองที่
พระพุทธศาสนามันคงที
่
ส่ ุด โดยทรงประทับทีว่ ดั เชตวันมหาวิหาร 19 พรรษา และวัดบุพพารามอีก 6 พรรษา
ณ เมืองแห่งนี้ทาให้เกิดพระสูตรมากมาย เช่น มงคลสูตร ธรรมนิยามสูตร รวมไปถึงกาลามสูตร ทีต่ รัสแสดง
ณ เกสปุตตนิคมทีอ่ ยูใ่ นอาณาเขตของแคว้นโกศลเช่นกัน นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองของมหาอุบาสกมหา
อุบาสิกาทีส่ าคัญทีใ่ ห้การทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างมันคง
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
หลังจากนำท่ำนชมสถำนที่ สำคัญอื่นๆ เช่น บ้ำนอนำถบิ ณฑิ กเศรษฐี อุบาสกทีม่ คี วามศรัทธาในการ
สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้า ชื่อท่านเศรษฐี “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” นัน้ แปลว่าเศรษฐีผเู้ ป็ นที่
พึง่ ของคนยากตามศัพท์ “อนาถ” แปลว่า ผูเ้ ป็ นทีพ่ ง่ึ “บิณฑิกะ” แปลว่า ก้อนข้าว แปลรวมกันได้ว่าเศรษฐีผมู้ ี
ก้อนข้าวให้กบั คนยากจนนัน่ เอง ตรงข้ามบ้านท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐีคอื บ้านท่านพ่อขององคุลมิ าล ซึง่ องคุ
ลิมาลเดิมชื่อ อหิงสกะ แปลว่า ผูไ้ ม่เบียดเบียน เป็ นบุตรของปุโรหิตในสมัยพระเจ้าปเสนทิโกศล เยีย่ มชม
เนิ นดิ นที่พระพุทธเจ้ำแสดงยมกปำฏิ หำริ ย์ กล่าวกันว่าบริเวณบ้านของปุโรหิตผูเ้ ป็ นบิดาของ “พระองคุล ี
มาลเถระ” ตรงข้ามกันมองออกไปไม่ไกลนัก จะเห็นซากอาคารก่อด้วยอิฐ ด้านหน้าบริเวณนัน้ คือ บ้านท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เมือ่ พระพุทธเจ้าเสวยน้าปานะเสร็จ มีรบั สังให้
่ นายคัณฑะนาเม็ดมะม่วงไปปลูก เมือ่ ทรง
ล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุมเม็ดมะม่วงก็เจริญเติบโตออกผลเต็มต้นเป็ นอัศจรรย์
ต้นมะม่วงนัน้ มีช่อื ว่า
คัณฑามพฤกษ์ ตามชื่อของนายคัณฑะ พระพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเหนือต้นมะม่วง ทรง
หน้า 3 / 11

คำ่
วันที่สี่
เช้ำตรู่

เที่ยง

คำ่
วันที่ห้ำ
เช้ำตรู่

แสดงยมกปาฏิหาริย์ หรือปาฏิหาริยท์ แ่ี สดงเป็ นคู่ๆ เป็ นปาฏิหาริยท์ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงกระทาทีต่ น้ มะม่วง
ภายหลังจากทีท่ รงแสดงเสร็จพระพุทธองค์กเ็ สด็จไปจาพรรษาทีส่ วรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
เพื่อโปรดพระพุทธ
มารดาต่อไป
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ที่พกั หรือ วัดไทย
สำวัตถี-ลุมพิ นี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั
***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล***
จากนัน้ นาท่านกรำบนมัสกำรพระพุทธเจ้ำที่ วดั เชตวัน เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุด และเป็ นวัดทีพ่ ระพุทธเจ้า
รวมทัง้ พระอรหันต์ได้จาพรรษาอยูน่ านทีส่ ุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่า
ต้องขนเงินมาปูพน้ื ทีใ่ ห้เต็มสวนจึงจะซือ้ ทีด่ นิ มาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ เพราะในสมัยนัน้ ดินแดน
ทุกแห่งเป็ นของผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพราหมณ์ นาท่านนมัสกำรกุฎิพระพุทธเจ้ำ กุฎิพระโมคคัลลำ กุฎิพระสำ
รีบตุ ร กุฎิพระสิ วลี กุฎิพระอำนนท์ และสถูปที่บรรจุสำรีริกธำตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้าที่
พระพุทธเจ้าใช้เป็ นทีส่ รงน้ าตลอดระยะเวลาทีจ่ าพรรษาอยู่ ชม “ต้นอานันทโพธิ ์” ณ วัดเชตวันมหาวิหาร
เมืองสาวัตถีเป็ นต้นดัง้ เดิม โดยเป็ นต้นโพธิ ์ทีไ่ ด้ปลูกเป็ นต้นแรกในสมัยพุทธกาล ทีป่ ระตูหน้าวัดเชตวันมหา
วิหาร เมืองสาวัตถี ชมพูทวีป (ปลูกจากเมล็ดของ “ต้นพระศรีมหาโพธิ ์” ณ พุทธคยา สถานทีต่ รัสรู)้ โดยพระ
อานนท์เป็ นผูด้ าเนินการตามความปรารภของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงเรียกชื่อว่าอานันทโพธิ ์ ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ น
ต้นโพธิ ์ทีม่ อี ายุยนื ทีส่ ุดในโลก ทีย่ งั คงยืนต้นอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั มีอายุกว่า ๒,๕๕๖ ปี (มีอายุมากกว่า
พุทธศักราช) และชาวพุทธนับถือว่ามีความสาคัญและศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นอันดับสองรองจาก “ต้นพระศรีมหาโพธิ ์”
ณ พุทธคยา สถานทีต่ รัสรู้ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
หลังจากนัน้ เดินทางสู่ลมุ พิ นี (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัวโมง)
่
ก่อนเดินทาง
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) อินเดีย-เนปาล แวะที่วดั ไทยนวรำชรัตนำรำม 960 เมืองโสเนา
ลี (Sonauli) ด่านเนปาล เพื่อเข้าห้องน้า ทีน่ ่ีมกี าแฟ โอวัลติน และโรตีรอ้ นๆ ราดนมข้นแสนอร่อยไว้คอย
ให้บริการทุกท่าน
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรที่พกั
ลุมพิ นี-กุสินำรำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั
***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล***
จากนัน้ นาท่านกราบนมัสกำรสวนลุมพีนีวนั
สถำนที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
กราบถาวรวัตถุศกั ดิ ์สิทธิ ์บริเวณลุมพินีดงั นี้
วิ หำรมำยำเทวีสร้างขีน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่พระนางสิรมิ หา
มายา ชมภำพหิ นแกะสลักพระนางสิร ิ มหามายาประสูตพิ ระกุมาร พระพุทธรูปปำงประสูติและรอยพระ
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พุทธบำทน้ อยทีส่ นั นิษฐานว่าพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็ นสัญลักษณ์ของสถานทีป่ ระสูตอิ ายุกว่า
2,300
ปี
สระโบกขรณี ทส่ี รงน้ าพระนางสิรมิ หามายาและพระกุมาร
เสำหิ นพระเจ้ำอโศกทีม่ ี
ขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีขอ้ ความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหม์ว่าเป็ นสถานทีป่ ระสูตขิ อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปี ท่ี 20 แห่งรัชสมัยของพระองค์ ภำพหิ นแกะสลัก
รอยพระบำทจำลองของเจ้ำชำยสิ ทธัตถะ
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
เดินทางสู่เมืองกุสินำรำ (ระยะทางประมาณ 165 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 -4 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางทัศนศึกษาทัศนียภาพ และสภาพความเป็ นอยูข่ องรัฐอุตรประเทศ และฟั งธรรมบรรยายจากพระ
วิทยากร นาท่านเยีย่ มชมมกุฏพันธนเจดีย์ เป็ นสถำนที่ถวำยพระเพลิ งพระพุทธสรีระ ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ซากเจดียท์ รงกลมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตัง้ อยูห่ ่างจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กม.
เย็น
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรที่พกั
วันที่หก กุสินำรำ-ไวสำลี
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านนมัสกำรสถำนที่ ปริ นิพพำน ณ สำลวโนทยำน นาชมปูชนียวัตถุทส่ี าคัญ คือมหาปรินิพพานสถูป
สถูปใหญ่มลี กั ษณะเป็ นเจดียท์ รงบาตรคว่าสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชัน้ ตอนบนสุด ซึง่ เชื่อกันว่าองค์เดิมนัน้ สร้างขึน้
โดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็ นทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุวหิ ารปรินิพพาน ตัง้ อยูห่ น้าพระสถูป ภายในมี
พระพุทธรูปปางปรินิพพานฝีมอื ช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี ทีง่ ดงามยิง่ โดยรอบยังปรากฏซากวัดวา
อารามทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองนับเป็ นพันปี ก่อนทีพ่ ระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ต้นสาละปลูกไว้เพื่อเป็ น
อนุสสติว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละ
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวสำลี (ไวสำลี ไพสำลี) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เคยเป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นวัชชีในสมัยพุทธกาล
ซึง่ พระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองรอดพ้นจากโรคห่าที่มาของการสวด
รัตนปริต นมัสการสถูปบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุซง่ึ เหล่ากษัตริยว์ ชั ชีได้รบั แบ่งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธ
สรีระ 1 ใน 8 ส่วนรวมทัง้ เป็ นทีก่ าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ ป็ นต้นกาเนิดของการทา
น้ามนต์และ ณ มืองเวสาลีน้ี พระพุทธองค์ประทานการบวชให้พระนางปชาบดีโคตรมีพร้อมเหล่าศากิยานี
อีก 500 ซึง่ เดินจากกรุงกบิลพัสดุ์ อันเป็ นการเกิดภิกษุณขี น้ึ ครัง้ แรกในโลก หลังจากนัน้ ชมกูฏำคำรศำลำ
ป่ ำมหำวัน ครัน้ เมือ่ พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธใี ห้โรคร้ายระงับได้แล้วชาวเมืองไวสาลี ประสงค์สร้างอาราม
ถวายพระพุทธองค์กโ็ ปรดให้สร้างพระอารามนอกเมืองเวสาลี ในป่ ามหาวัน ทาองอาณาจักร์วชั ชีอารามที่
ชาวลิจฉวีสร้างถวายพระพุทธองค์ในป่ ามหาวัน เรียกว่ากฏาคาร มีภกิ ษุเข้าอยูจ่ าพรรษาในอารามนี้เป็ น
ประจาสาหรับพระพุทธองค์นนั ้ ประทับอยูใ่ นพรรษาที่ 5 และพรรษาสุดท้ายคราวเมือ่ เสด็จไปกุสนิ ารา ณ
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บริเวณนี้มเี สาหินพระเจ้าอโศก เป็ นเสาหินทีย่ งั มีหวั สิงห์ประดิษฐานอยู่ดา้ นบน ตัง้ ตระหง่านเด่นสง่างดงาม
มากและหันหน้าไปทางทิศเหนือประหนึ่งว่าทอดอาลัยตามพระพุทธองค์ครัง้ เสด็จผ่านเมืองนี้เป็ นครัง้ สุดท้าย
ก่อนจะเสด็จไปปรินิพพาน ณ กุสนิ ารานคร
คำ่ รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของที่พกั
วันที่เจ็ด ไวสำลี-รำชคฤห์-นำลันทำ-พุทธคยำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองรำชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
มหานครของแคว้นมคธ เป็ น
แหล่งรุง่ เรืองด้วยอานาจและการค้าขาย เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรนี คร หรือ
ภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสคิ ลิ ิ และปั ณฑวะในสมัยพุทธกาล พระราชาผูค้ รองนครนี้คอื
พระเจ้าพิมพิสาร
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
นาท่านกรำบสักกำระพระคันธกุฏิ บนเขำคิ ชกูฎ เป็ นการเดินขึน้ ทีส่ งู ลาดชันไม่มากนัก มีบนั ไดก้าวเดิน
สบายระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาเดินขึน้ ประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ตอ้ งการเดินเท้าที่
บริเวณเชิงเทวะ
มีบริการเสลีย่ งหามโดยชาวพืน้ เมือง (ท่านสามารถใช้บริการเสลีย่ งทัง้ ขาขึน้ และขาลง
ค่าบริการประมาณ 1,200 รูปี และค่าทิปคนแบกเสลีย่ ง 200 รูปี รวมเป็ น 1,400 รูปี ซึง่ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์)
ในสมัพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริยแ์ ห่งกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแห่ง แคว้นมคธ ได้เคยใช้ทางเดินสายนี้
ขึน้ ไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเช่นกัน กราบสักการะถ้าสุกรขาตา สถานทีซ่ ง่ึ พระสารีบุตร บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ชมกุฏพิ ระอานนท์ ถ้าพระโมคคัลลานะ และสถานทีซ่ ง่ึ พระเทวทัตกลิง้ หินหล่นใส่พระพุทธเจ้าจน
พระบาทห้อพระโลหิต นาท่านชมวัดเวฬุวนั ซึง่ เป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทีพ่ ระเจ้าพิมพิสารทรง
ยกพระราชอุทยานสวนไผ่ และทรงสร้างวัดเวฬุวนั ถวายพระพุทธเจ้า นับเป็ นทีป่ ระทับแห่งแรกของพระพุทธ
องค์ทป่ี ระทับอยูน่ านถึง 6 ปี เป็ นสถานทีท่ พ่ี ระอริยะสงฆ์สาวก จานวน 1,250 รูป ซึง่ ล้วนเป็ น
เอหิภกิ ขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั
หมายทาให้เกิด “วันมาฆะบูชา” กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินแกรนิตสีดา “หลวงพ่อดา” ซึง่
เป็ นพระพุทธรูปทีร่ อดพ้นจากการเผาทาลายของพวกอิสลาม
เมือ่ ครัง้ ทีม่ กี ารกวาดล้างทาลายระพุทธ
ศาสนา การฆ่าพระสงฆ์ และเผาทาลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เล่า
ขานกันสืบมาว่าคนพยายามจะเคลื่อนย้ายหลวงพ่อดาไปประดิษฐานยังทีเ่ หมาะสมสง่างาม แต่กไ็ ม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ และนาท่านทัศนศึกษาต่อไปยัง “นำลันทำคำม” บ้ำนเกิ ดของพระสำรีบุตร อัครสาวกฝ่ าย
ขวา ซึง่ ต่อมาได้เป็ นสถานทีส่ ร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีต พระถังซาจั ๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคย
จาริกมา และได้ศกึ ษาพระธรรม และเคยเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในทางพุทธศาสนา เคยเป็ น
มหาวิทยาลัยทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังทีส่ ุดในโลก เมือ่ ประมาณ 1500 ปี ทแ่ี ล้ว และเคยมีพระภิกษุจาพรรษา
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คำ่
วันที่แปด
เช้ำ

เที่ยง
16.00 น.
19.20 น.
คำ่
วันที่เก้ำ
เช้ำ

เที่ยง

16.30 น.

กว่า 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ ทีแ่ ห่งนี้ได้เวลานาทุกท่านเดินทางไปยังเมืองพุทธคยำ (ใช้เวลาเดินทาง
2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำน อำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของที่พกั
พุทธคยำ-ย่ำงกุ้ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
พาทุกท่านกราบลาทีต่ น้ โพธิ ์ อิสระช้อปปิ้ งร้านค้าหน้าพระมหาเจดียพ์ ุทธคยา เช่น ผ้าไหม รูปภาพ วัตถุ
มงคลเครือ่ งบูชาต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่นามบิน
ออกเดินทางจากเมืองพุทธคยำ โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 662 (บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รับประทำน อำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพักที่ HOTEL YANGAN หรือเทียบเท่ำ 3*
ย่ำงกุ้ง-กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำทุกท่ ำนสักกำระพระมหำเจดียช์ เวดำกอง พระธำตุประจำปี เกิ ดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหำบูชำสถำน
สูงสุดของพม่ำ และยังเป็ นพระมหำเจดียค์ ่บู ้ำนคู่เมืองพม่ำ โบรำณสถำนศักดิ์ สิทธิ์ ของโลกอำยุ 2,500
ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณี
ต่ำงๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิ มขนำดเท่ำไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่
ประเมิ นค่ำไม่ได้ ภำยในประดิ ษฐำนเส้นเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำองค์ปัจจุบนั และบริ โภคเจดีย์
(เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้ำองค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสกำร ณ จุดอธิ ษฐำนศักดิ์ สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่
มีควำมหมำยถึง “ชัยชนะและควำมสำเร็จ” นำท่ ำนชมเจดียโ์ บตำทำวน์ สถำนที่รบั พระเกศำธำตุ
ก่อนประดิ ษฐำนที่พระมหำเจดียช์ เวดำกอง ออกแบบให้ใต้ฐำนพระเจดียม์ ีโครงสร้ำงโปร่ง ให้คน
สำมำรถเดิ นเข้ำไปภำยในได้ โดยอัญเชิ ญพระธำตุประดิ ษฐำนไว้ในผอบทองคำ และของมีค่ำต่ ำงๆ
ที่พทุ ธศำสนิ กชนนำมำถวำยมำกมำย จำกนัน้ นำท่ำน สักกำระโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้ำ
ศักดิ์ สิทธิ์ ของชำวพม่ำและชำวไทย
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร อำหำรพิ เศษ สลัดกุ้งมังกร + เป็ ดปักกิ่ ง
นำท่ำนเลือกซื้อสิ นค้ำที่ “สก๊อตมำเก็ต” หรือตลำดโบโจ๊ก ซึ่งเป็ นตลำดใหญ่ที่สดุ ของพม่ำ รวบรวม
ควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำ อำทิ อัญมณี ทับทิ ม ไพลิ น หยก ไข่มุก งำนไม้สกั ไม้หอมแกะสลัก
งำช้ำงแกะสลัก ผ้ำโสร่ง และผ้ำต่ำงๆ ส่งตรงจำกเกำหลีและญี่ปนุ่ ภำพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอัน
งดงำมในรำคำถูก สมควรแก่เวลำนำทุกท่ ำนเดิ นทำงไปยังสนำมบิ น เพื่อเดิ นทำงกลับกรุงเทพฯ
เดิ นทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 331 (บริ กำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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18.25 น. ถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภำพ
ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริ กำร

 หมายเหตุ ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าได้ซ่ ึ งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 คาเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม่สามารถเดินทางได้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ ณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ด ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง
อัตรำค่ำบริ กำร พักโรงแรม สำมดำว

กำหนดกำรเดินทำง 2-10/11, 4-12/12/60, 1-9/2, 1-9/3 2561
รำคำผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
รำคำเด็กมีเตียง อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
รำคำเด็กไม่มีเตียง อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

39,900.37,900.36,900.9,500.-

บำท
บำท
บำท
บำท

36,900.33,900.32,900.4,500.-

บำท
บำท
บำท
บำท

อัตรำค่ำบริ กำร พักเกสต์เฮำส์ห้องนอนมำตรฐำนห้องละ 2-3 คน

รำคำผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
รำคำเด็กมีเตียง อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
รำคำเด็กไม่มีเตียง อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

เกสท์เฮาส์ เป็ นห้องนอนมาตรฐานเหมือนโรงแรมแต่มีห้องน้อยกว่ามีแอร์ ห้องน้ ามาตรฐานในตัว
นอนห้องละ 2-3 ท่านนอนสบายกว่านอนวัดค่ะ

ทานอาหารเช้ าทีเ่ กสท์เฮาส์ อาหารกลางวัน เย็น ใช้ บริการของวัด
** รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงถ้ำตั ๋วเครื่องบิ นเปลี่ยนแปลง
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อัตรำนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุง้ –คยา-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอด
การเดินทาง / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทาง
ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
อินเดียและเนปาล / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / พระวิทยากร
ทีอ่ นิ เดีย เนปาล / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรำนี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์อนิ เดีย 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน + ทิปหัวหน้าทัวร์(ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของท่าน) /
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% /
ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูป / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
***เงื่อนไขพิ เศษสำหรับกำรจองทัวร์***
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำน ออกเดิ นทำงมีหวั หน้ ำทัวร์
2. กรุณำสอบถำมยอดจอง และเช็ครำยละเอียดต่ำงๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภำยในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสำร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ
เงือ่ นไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิ งหำคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทำงสัญชำติ ไทย ไม่ต้องขอวีซ่ำ สำมำรถอยู่ได้ไม่เกิ น 14 วัน
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เอกสำรในกำรทำวีซ่ำอิ นเดีย และเนปำล
(เนื่ องจำกอิ นเดียเพิ่ งเปลี่ยนแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษำยน 55 เป็ นต้ นไป จำเป็ นต้องขอ
ข้อมูลเพิ่ มมำกขึ้น) การให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน และถูกต้อง จะเป็ นผลดีกบั ผูส้ มัครขอวีซ่า ทางบริษทั ฯ จาเป็ นต้องขอข้อมูล
มากมาย และยุง่ ยากเพื่อทาให้วซี ่าอนุมตั โิ ดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสีย่ งทีว่ ซี ่าจะไม่อนุ มตั ิ
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. ***สำคัญมำก*** รูปถ่ำยสี หน้ ำตรง พื้นหลังสีขำวเท่ำนัน้ ขนำด 2x2 นิ้ ว
จำนวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้ ำชัดเจนและห้ ำมยิ้ มเห็นฟั นและต้ องไม่ใช่
สติ๊ กเกอร์หรือรูปปริ้นจำกคอมพิ วเตอร์ (ถ่ำยไม่เกิ น 6 เดือน)
หำกท่ ำนไม่ได้รบั กำรพิ จำรณำวีซ่ำเนื่ องจำกรูปถ่ำยไม่ได้ขนำดตำมที่
สถำนทูตกำหนด ท่ ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจำกรำคำทัวร์
3. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาใบสุทธิ (สาหรับพระสงฆ์) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ง
6. แจ้งทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณียแ์ ละหมายเลขโทรศัพท์บา้ นหรือมือถือ
7. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ดินทางออกจากอินเดียล่าสุด
***เงื่อนไขสำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ***
กำรอนุมตั ิ วีซ่ำเป็ นอภิ สิทธิ์ ของทำงสถำนฑูต ทำงบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ บริ ษทั เป็ นเพียง
ตัวกลำงและคอยบริ กำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผเ้ ู ดิ นทำงเท่ำนัน้ เงิ นค่ำสมัครยื่นวีซ่ำ ทำงสถำนทูตเป็ นผู้
เก็บ หำกผลวีซ่ำออกมำว่ำท่ำนไม่ผำ่ น ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงิ นค่ำวีซ่ำและค่ำบริ กำรจำกตัวแทนยื่นไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ก็ตำม และทำงสถำนทูตมีสิทธิ์ ที่จะไม่ตอบเหตุผลของกำรปฏิ เสธวีซ่ำในทุกกรณี
กรณี ที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุป๊ ออกเดิ นทำงไม่ได้ เนื่ องจำกผูเ้ ดิ นทำงท่ำนอื่นในกลุ่มโดนปฏิ เสธวีซ่ำ ทำงบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืนเงิ นค่ำวีซ่ำและค่ำบริ กำรจำกตัวแทนอื่นให้ กบั ท่ำน เนื่ องจำกเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นโดย
สถำนทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ และท่ำนสำมำรถนำวีซ่ำไปใช้เดิ นทำงได้ หำกวีซ่ำยังไม่หมดอำยุ
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หมำยเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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