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จาริกธรรม ณ แดนพุทธภูมิ อนิเดีย-เนปาล
๑๐ วัน ๘ คืน โดยสายการบิน อินดิโก

ทานละ ๒๙,๙๐๐ บาท

ดั่งพุทธวจนะ แหงพระสมัมาสัมพุทธเจาทรงช้ีนําทางไว กอนดับขันธปรินิพพานตอพระอานนท
ณ สาลวโนทยาน วา กรุงกุสินารา วา

“ดูกอนอานนท สังเวชนียสถาน ๔ แหง เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศัทธา ดวยระลึกวา
 พระตถาคตประสตูิในที่นี้ ๑
 พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑
 พระตถาคตยงัธรรมจักรใหเปนไปแลวในที่นี้ ๑
 พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑

ดูกอนอานนท ชนเหลาใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหลานั้นแลว มีจิตเล่ือมใส ชนเหลานั้นทั้งหมด
เบ้ืองหนาแตตายมลายไป จัดเขาถึงสคุติโลกสวรรค”

“ ชาวพุทธเรา”
เม่ือเวลาและปจจัยเอ้ืออํานวยใหได จาริกแสวงบุญ สวดมนต เจริญภาวนาสมาธิ ตามรอยบาทพระศาสดา

ณ แดนพุทธภูมิเพื่อเปนมงคลแกชีวิต และบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
สวนลุมพินี : สถานท่ีประสูติ ไดชีวิตท่ีดี ไดความเปนเลิศ ประเสริฐสุด ไดความเจริญกาวหนา
พุทธคยา : สถานท่ีตรัสรู ไดปญญาเปนอาวุธ ไดความรูแจง ไดความชัยชนะดวยบารมี
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สารนาถ : ไดบริวารดี เปดมิตรปดศัตรู ไดความไมวุนวาย ไมขัดของ ไดดวงตาเห็นธรรมลํ้าเลิศ
กุสินารา : อายุยืนยาว ปวยหาย หนายรัก ไดมรดกยกฐานะมีทรัพยนับไมถวน พนการทํารายท้ังปวง

กําหนดการเดินทาง :
วันท่ี ๑๗ ก.พ ๖๑ สนามบินสุวรรณภูมิ
๒๒.๓๐ น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเจาหนาที่คอยบริการรับเช็คกระเปาสัมภาระรับเอกสารการเดินทาง

เคานเตอร สายการบิน ไทย / อินดิโก นํ้าหนักกระเปาทานละไมเกิน ๒๐ กิโลกรัมเข็มงวดมาก
เจาหนาที่จะอํานวยความสะดวกทุกทานติดปายและริบบิ้นที่กระเปาทุกใบของเหลวเจลและของมีคมตอง
โหลดลงใตทองเคร่ืองกับกระเปาใบใหญเทาน้ัน กระเปาที่หิ้วขึ้นเคร่ืองนํ้าหนักตองไมเกิน ๗ กิโลกรัม

วันท่ี ๑๘ ก.พ ๖๑ โกลกาตา- พุทธคยา ศรีมหาโพธิ
๐๑.๐๕ น. บินลัดฟาสูสนามบินนานาชาติกัลกัตตา ประเทศอินเดียโดยสายการบินอินดิโกแอรไลน เที่ยวบิน 6E78
๐๒.๑๕ น. ถึงสนามบินนานาชาติกัลกัตตา หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาแลวรถโคชมารอรับเดินทางสู

พุทธคยา ระยะทาง ๓๓๐ กม.ใชเวลาเดินทาง ประมาณ ๙- ๑๐ โมงพักผอนระหวางการเดินทาง
เปลี่ยนอิริยาบถ ณ จุดพักรถ แวะหองนํ้าแบบเต็นท

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา เปนอาหารกลองที่จัดเตรียมมา ณ หองอาหารระหวางทาง
หลังอาหารเดินทางตอสูพุทธคยา

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอง ระหวางทาง
๑๒.๓๐ น. ถึงเมืองพุทธคยา นําทานเขาที่พักใหทานพักผอนไดทํากิจธุระสวนตัวเก็บสัมภาระ

เดินทางขามแมนํ้าเนรัญชรา ซึ่งจะมีนํ้าในฤดูฝน หรือระหวางเขาพรรษา ถึงทอดกฐิน นอกน้ันนํ้าจะแหงขอด
มีแตทราย ชมบานนางสุชาดา ธิดากฏมพีแหงตําบลอุระเวลาเสนานิคมผูถวายมธุปายาส อัน ประณีตดวยถาด
ทองคําแดมหาบุรุษกอนการตรัสรู จากน้ันเดินทางสูมหาเจดียพุทธคยา นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ ,แทนวัชร
อาสน และเจริญสติภาวนาสวดมนตทําวัตรเชา และสักการะ พระพุทธเมตตา พระพุทธปฏิมากรสมัยปาละ
อายุกวา ๑๔๐๐ป สรางดวยหินแกรนิตสีดําปดทองเหลืองอรามพระพักตรงดงามในมหาเจดียมหาโพธิ์ นํา
ทานสวดมนตบูชา จากน้ันเดินชม สัตตมหาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งอยูเพื่อเสวยวิมุตติสุข หลังจากทรงตรัส
รูแลว ๗ แหง แหงละ ๗ วัน รวม ๔๙ วัน เพื่อพิจารณาพระโพธิญาณที่ไดทรงตรัสรูน้ันใหแนพระทัยที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดพิจารณาหลังการตรัสรูแลว แหง ละ ๗ วัน

สัปดาหท่ี ๑ เสด็จประทับภายใตศรีมหาโพธิ์ ณโพธิ์บัลลังค เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน
สัปดาหท่ี ๒ เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนมหาโพธิ์ ตลอด ๗ วัน
สัปดาหท่ี ๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิรมิตจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมอยูที่น้ีเปนเวลา ๗ วัน
สัปดาหท่ี ๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย เสด็จไปทางทิศพายัพ แหงตนศรีมหาโพธิ์ประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่ง

เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด ๗ วัน
สัปดาหท่ี ๕ เสด็จไปประทับใตรมไมไทร โดยมีชื่อวา อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงตรึกถึงบุคคล

ที่ควรรับฟงคําสอน ณ ที่แหงน้ี
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สัปดาหท่ี ๖ เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิภายใตรมไมจิก โดยมีชื่อวา ไมมุจลินท ทางทิศอาคเนยแหงตนมหาโพธิ์เกิดพายุ
พัดเมฆฝนมา ฝนพรําตลอด ๗ วันพระยามุจลินทนาคราชไดเขาถวายอารักขาดวยการแผพังานพรอมดวย
ขนด ๗ รอบเพื่อปองกันความหนาว ลม ฝน แดด เหลือบ ยุง มิใหเบียดเบียนพระพุทธองค

สัปดาหท่ี ๗ เสด็จไปประทับภายใตรมไมเกดโดยมีชื่อวา ตนราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน มีพอคา ๒
พี่นอง คือตปุสสะและภัลลิกะ นําเกวียนบรรทุกสินคาจากอุกกลชนบท เดินทางมาถึงที่ประทับแลวเกิดความ

เลื่อมใสจึงพากันเขาเฝาทั้งไดถวายขาวสัตตุชนิดกอนและชนิดผง พระพุทธองคทรงดําริวา พระตถาคตทั้งหลาย
ยอมไมรับดวยมือ ทาวเทวราชทั้ง ๔ ทรงนําบาตรศิลา ๔ ใบแลวอธิษฐานใหเปนบาตรเดียวรับขาวสัตตุกอน
สัตตุผง จากพอคา ๒ พี่นอง จึงไดประกาศตนเปนอุบาสก ขอถึงพระพุทธ พระธรรม เปนสรณะตลอดชีวิต
นับวาเปนเทวจาริกอุบาสก พวกแรกของโลก

จากน้ันเขาที่พักวัดไทย
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของวัด

( มหาเจดียพุทธคยาและตนศรีมหาโพธิ์ ปดเวลา ๒๑.๐๐ น และเปดเวลา ๐๕.๐๐ น.ของทุกวัน )
พักวัดไทย คืนท่ี ๑

วันท่ี ๑๙ ก.พ ๖๑ พุทธคยา – เขาคิชฌกูฏ – รพ หมอชีวก - วัดเวฬุวนาราม – ตโปธาร- หลวงพอองคดํา
– มหาวิทยาลัยนาลันทา

๐๖.๐๐ น. ต่ืนนอนทําธุระสวนตัว เก็บสัมภาระ
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ อูขาวของวัด
๐๘.๐๐ น. เดินทางสูเมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธสมัยพุทธกาลดินแดน

แหงการประดิษฐานพระพุทธศาสนา แควนมคธ มหาอํานาจ ๑ ใน ๔
แหงของชมพูทวิปซึ่งพระบรมศาสดาเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนา
สถิตสถาพรแผไพศาล นําทานจาริกขึ้นสู เขาคิชฌกูฏ หน่ึงในเบญจคีรี
คือภูเขา ๕ ลูก ที่ลอมมหานครดุจกําแพงอันทรงพลัง ไดแก เวภาระ เวปุลละ บัณฑวะ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามผานกุฏีพระอานนท ถ้ําพระโมคคัลลานะ สักการะถ้ําสุกรขาตา หรือ สุกรขาตเลนะ
หมายถึงเพิงผารูปคางหมู หรือถ้ําหมูขด ที่พระพุทธองคไดตรัสแสดงธรรมในเวทนาปริคคหสูตร โปรดที
ฆนขอัคควิเสสนะโคตรปริพาชก ผูประกาศตนวาตนไมยึดถือทัศนะใดๆ พระพุทธองคทรงยอนวา ท่ีไม
ยึดถือน่ันแหละยึดถือ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธองคพระสวดมนตทําสมาธิภาวนา
บริเวณ มูลคันธกฏี จากน้ันลงเขาผานแวะชมวัดชีวกกัมพวันโรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกและชมที่ คุก
พระเจาพิมพิสาร ที่พระเจาอชาตศัตรูนําพระเจาพิมพิสารมาคุมขังไวจนสินพระชนตชีพ

๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของวัด
นําทานเดินทางสู วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแหงแรกในพุทธ
ศาสนา เดิมเปนอุทยานสวนไมไผนของพระเจาพิมพิสารถวายสวนที่เปน
กลันทกนิวาปะ หรือ ที่ใหเหยื่อกะรอก กระแต เปนอารามแดพระพุทธเจา
และสาวก อันมีพระพุทธเจาเปนประมุข สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแก
พระอริยสงฆ ๑,๒๕๐ รูปในวันจาตุรงคสันนิบาต วันเพ็ญเดือน ๓ สวดมนต
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เจริญสติภาวนา ณ บริเวณ สระกลันทกนิวาปะ จากน้ันนําชมตโปทานทีบอนํ้าศักด์ิสิทธิ์ มีสายนํ้าอุนมาจาก
เขาเวภารบรรพต สามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บได ใหทุกทานไดชมการอาบนํ้าแบบวรรณะ ของชาวอินเดีย
จากน้ันสู มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่เกาแกและใหญที่สุดในโลก เปนศูนยการศึกษาในสมัย
พุทธกาล ตอมาในปพ.ศ.๑๗๔๒กองทัพมุสลิมเติรกสไดยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝาย
เหนือไดเผาทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูที่ไมยอมเปลี่ยนศาสนา
นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาทําลายเชนกัน เปลวไฟลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผานาลันทาได
หมด จากน้ันนําทานน่ังรถมาเดินทางไปสักการะ หลวงพอองคดํา ซึ่งพระพระพุทธรูปหินแกรนิตสีดําซึ่ง
สรางรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา จากน้ันเขาที่พักวัดไทยนาลันทา

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของวัด
พักวัดไทย คืนท่ี ๒

วันท่ี ๒๐ ก.พ ๖๑ นาลันทา -ปตนะ – เวสาลี -วัดปามหาวัน - เมือง กุสินารา
๐๕.๐๐ น. ต่ืนนอนตอนเชา ทํากิจธุระสวนตัว
๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของวัด

หลังอาหารเดินทางสู เมืองเวสาลี ใชเวลาเดินทาง ประมาณ ๕-๖ ชั่วโมง เวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักร
วัชชี ๑ ใน ๑๖ แควนของชมพูทวิป และเปนเมืองที่ทําสังคยานาคร้ังที่ ๒ เปนศูนยกลางการเผยแผพระ
พุทธศาสนาที่สําคัญ

๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน แบบปกนิคระหวางทาง
หลังอาหารเดินทางสู ปามหาวัน กูฏาคารศาลา อารามที่ชาวลิจฉวีสราง
ถวายพระพุทธองคในปามหาวัน และเปนวัดที่พระพุทธองคไดบวชให
นางปชาบดีโคตมี เปนภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาเปนการเปด
โอกาสใหสตรีไดบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรกและพระ
พุทธองคยังไดบัญญัติเขาพรรษาจากน้ันเดินทางสู เมืองกุสินารา
ระยะทางประมาณ ๒๓๕ กิโลเมตรเดินทางประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง

๑๘.๐๐น. ถึงเมืองกุสินารา เขาสูที่พัก เก็บสัมภาระในหองพักทํากิจธุระสวนตัว
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของวัด พักไทย วัดคืนท่ี ๓
วันท่ี ๒๑ ก.พ ๖๑ กุสินารา –-ลุมพินี เนปาล – สวนลุมพินีวัน

**เตรียมหนังสือเดินทางไวติดตัวเพื่อตรวจเอกสารขาออกจากอินเดียและตรวจเอกสารขาเขาประเทศเนปาล**
๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ อูขาวของวัด

หลังอาหารเดินทางสู สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
สังเวชนียสถานแหงท่ี ๔ สักการะพระพุทธรูปอนุฏฐานะไสยาสน คือ

นอนแลวไมลุกข้ึนประดิษฐานในมหาปรินิพพานวิหารถวายหมผา
ไตรจีวรเสริมบุญบารมีน่ังสมาธิเจริญภาวนา และ ประทักษิณ ณ สถูป
ดับขันธปรินิพพานชมสถานที่พระอานนทเกาะสลักเพชรรองใหเศรา

เสียใจชมโบราณสถานรองรอยแหงพระพุทธศาสนาคร้ังสมัยพระศาสดาดับขันธปรินิพพานนิพพานจากน้ัน
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เดินทางสูรามภารสวดมนตทําสมาธิมกุฎพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระพระพุทธเจา เจดียทรง
กลมที่สรางขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิงพระสรีระ ไดเวลาพอสมควรเขาสูที่พัก

๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ อูขาวของวัด
หลังอาหารเดินทางสูดานประเทศอินเดีย –เนปาล ระยะทางประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตรเดินทาง ๕-๖ ชั่วโมง
ชมวิวทิวทัศนเขาเขตคามนิคมหมูบานชุมชน และศึกษาวิถีแหงภารตะ แวะพุทธวิหารสาลวโนทยาน ๙๖๐
ชายแดนอินเดีย – เนปาล

๑๗.๓๐ น. ถึงลุมพินีวัน ประเทศเนปาล นําทานเขาที่พักเก็บสัมภาระทํากิจธุระสวนตัว
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักโรงแรม คืนท่ี ๔
วันท่ี ๒๒ ก.พ ๖๑ ลุมพินี – เมืองสาวัตถี – วัดเชตวันมหาวิหาร – ตนอานันทโพธิ์ - บานอนาถบิณฑิกเศรษฐี

**เตรียมหนังสือเดินทางไวติดตัวเพื่อตรวจเอกสารขาออกจากเนปาลและตรวจเอกสารขาเขาประเทศอินเดีย**
๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู สถานที่ประสูติของเจาชายสิตธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน สังเวชนียสถานแหงท่ี ๑ อดีตเปนอุทยาน
สวนลุมพินีวัน อยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ และ กรุงเทวหะ เมืองพระบิดาพระมารดานางสิริมหา
มายา ซึ่งเมื่อทรงครรภใกลประสูติ จะตองเดินทางไปประสูติ ณ เมืองของตนไดผานอุทยาสวนลุมพินีวัน
ไดประสูติกาลเจาชายสิทธัตถะกุมาร ณ ใตตนสาละ ปจจุบันมีเสาอโศก หรือเสาหินของพระเจาอโศก
มหาราช จักรพรรด์ิแหง ราชวงคเมารยะที่ปกครองอนุทวีปอินเดียและที่ไดสรางถวายเปนพุทธบูชาแด
พระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อใหเปนอนุสรณที่สําคัญทพระพุทธศาสนาน่ังสมาธิเจริญภาวนาและเดินจงกรม
เพื่อเสริมบุญบารมีจากน้ันเดินทางสูชายแดนเนปาล – อินเดีย

๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ อูขาว ณ ๙๖๐
หลังอาหารเดินทางสูเมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง เมือง
ที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดชมวิถีชนบทของชาวอินเดียระหวางการเดินทางสูเมืองสาวัตถีสมาธิภาวนา

๑๘.๐๐ น. ถึงเมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อดีตแควนโกศล ๑ ใน ๖ ของเมือง
มหาอํานาจมีความรุงเรืองมากในชนบท ๑๖ แควนของชมพูทวีป เมืองที่พระพุทธองคทรงปกหลัก
ประกาศพระพุทธศาสนาอยูนานถึง ๒๕พรรษาโดยประทับที่พระอารามเชตวันมหาวิหาร ๑๙ พรรษา
นําทานเขาที่พัก เก็บสัมภาระทํากิจธุระสวนตัว

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของวัด
พักวัดไทย เมืองสาวัตถี คืนที่ ๕

วันท่ี ๒๓ ก.พ ๖๑ สาวัตถี – สารนาถ พุทธสังเวชนียสถานแหงท่ี 3 ธัมเมกขสถูปเจดีย – พาราณสี
๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของวัด
๐๗.๐๐ น. ชม วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวายพระพุทธองคดวยความศรัทธาอยางยิ่งดวย

การขอซื้อที่ปาไมของเจาเชต ตอนแรกเจาเชตไมยอมขายจึงพูดอยางเสียไมไดวาถาอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เอาเหรียญทองมาปูใหเต็มปาจึงจะขาย อนาถบิณวฑิกเศรษฐีจึงนําเหรียญทองมาปูเต็มปาจริงๆ ทําให
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เจาเชตเห็นความศรัทธาแรงกลาจึงยอมลดราคาใหกึ่งนึงโดยคิด
เพียง ๑๘ โกฏิกหาปณะ แลวอนาถบิณฑิกเศรษฐีใชเงินอีกจํานวน
๑๘ โกฏิกหาปณะ สรางวิหารและทําการฉลองอีก ๑๘ โกฏิ
กหาปณะรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน ๕๔ โกฏิกหาปณะและเรียกชื่อ
พระอารามวาเชตวันตามเจาของที่เดิมสักการะตนอานันทโพธิ์ ตน
โพธิ์พระอานนทอนุสรณที่ยิ่งใหญที่พุทธบริษัทพึงจะถวายการ
สักการะบูชาโดยนัยที่ปรากฏในกาลลิงคโพธิชาดวาไดนําเมล็ดมาจากตนมหาโพธิ์ที่ทรงตรัสรูมาปลูกไวที่
พระเชตวันมหาวิหารซึ่งเปนการเร่ิมขยายพันธุโพธิ์ที่ทรงตรัสรูสักการะ มหามูลคันธกุฏีที่พระพุทธเจา
ประทับแสดงธรรม และชม บานอนาถบิณฑิกเศรษฐี องคมนตรีที่ปรึกษาสายเศรษฐกิจของพระเจาปเสนทิ
โกศลผูสรางวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งยังเหลือรองรอยแหงอดีตที่ซุกซอนในประวัติศาสตรอันยาวนานผานชม
สถูปยมกปาฏิหาริย เนินดินที่สูงกวาที่ใดๆในนครสาวัตถีสถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยตอ
คําทาทายของพวกเดียรถีนิครนถ จากน้ันเขาสูที่พักเก็บสัมภาระ

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของวัด
หลังอาหารเดินทางสู เมืองพาราณสี เมืองหลวงของแควนกาสีมาแตคร้ังพุทธกาลเคยรุงเรือง ชํานาญการ
พาณิชยและอุตสาหกรรมประมาณ ๒๙๔ กิโลเมตร ใชเวลา เดินทาง ๗-๘ ชั่วโมงพักผอนและพิจารณาความ
เปนอยูของวิถีชีวิตแหงแดนภารตะสองขางถนน

๑๘.๐๐ น. ถึงเมืองพาราณสีนําทานเขาที่พัก
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของวัด

พักวัด คืนท่ี ๖
วันท่ี ๒๔ ก.พ ๖๑ ลองแมนํ้าคงคา - สารนาถ พุทธสังเวชนียสถานแหงท่ี 3 ธัมเมกขสถูปเจดีย – พาราณสี – พุทธคยา
๐๔.๐๐ น. ตื่นเชาตรูเดินทางสูแมนํ้าคงคา ลองเรือลอยกระทงอธิษฐานจิตขอขมา และขอพรพระแมคงคา และชม

วิถีชีวิตและความเชื่อริมแมนํ้าศักด์ิสิทธิ์ ชมทานํ้าศักด์ิสิทธิท์ี่ไมเคย
หลับไหลจากกองไฟมากวา๔๐๐๐ ป ณ ทามณิกรรณิการฆาต และ
อาจจะไดชม สุริยะนมัสการ หรือการบูชาพระอาทิตยยามเชา

๐๗.๐๐น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของวัด
๐๘.๐๐ น. เดินทางสู เมืองสารนาถ หรือปาอิสิปตนมฤคทายวัน แควนเมืองพาราณสี

เปนสังเวชียสถานที่พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย
ทั้ง ๕ เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส กอนพุทธศก ๔๕ ปผาน สถูปเจาคันธี อนุสรณของปญจวคียทั้ง ๕ เพื่อระลึก
วา คร้ังเมื่อพระปญจวคียหลีหนีพระพุทธองคดวยสําคัญผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิอยางแรงไดมาอาศัยอยูที่ น่ี และ
คาดวาเปนจุดที่ปญจวคียพบพระพุทธ ณ จุดน้ีจากน้ันสักการะบุชา ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงธรรมที่นําพา
ใหถึงความหลุดพน พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวคียนําทานสวดมนตเจริญสติภาวนาจาก
น้ันสักการะ ยสเจตียสถาน สถานที่แหงความไมขัดของ ไมมีความวุนวาย ที่เชื่อวาพระพุทธองคทรง
แสดงอิทธาภินิหารโปรดพระยสกุลบุตร ผูเปนบุตรเศรษฐีแหงเมืองพาราณสี จากน้ันสักการะ มูลคันธกุฏี
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เชื่อวาเปนที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ ๑๒ น่ังสมาธิสวดมนตเจริญสติภาวนา และชม
เสาหินพระเจาอโศกและผานชมธรรมราชิกสถูป วาเปนที่พระพุทธเจาทรงจําพรรษาแรกในฤดูฝนแรก

๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ หองอาหารวัดไทยสารนาท
หลังอาหารชมพิพิธภัณฑสารนาถที่เก็บรวมรวม วัตถุโบราณ ที่ขุดคนไดที่เมืองสารนาถ รวมถึงพระงามที่สุด
ของอินเดียพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสมัยคุปตะและชมเสาพระเจาอโศก และกงลอแหงธรรมที่
นํามาแสดงไว ณ พิพิธภัณฑสารนาถและวัตถุโบราณของศาสนาฮินดู จากน้ันใหท านช็อปปงผาไหมกาสี
ที่ประกวดพระเดินทางสู เมืองพุทธคยา ระยะทางประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง

พักผอนอิริยาบถบนรถและพิจารณาวิถีชีวิตแหงภาระตะสองขางทาง
๑๙.๓๐ น. ถึงเมืองพุทธคยา เขาที่พัก
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหาร พักวัด เมืองคยาคืนท่ี ๗
วันท่ี ๒๕ ก.พ ๖๑ พุทธคยา – วัดนานาชาติ - พระศรีมหาโพธิ์
๐๔.๓๐ น. ต่ืนนอนตอนเชา ทํากิจธุระสวนตัว แลวเดินทางสูพระศรีมหาโพธิ์สวดมนตทําวัตรเชา น่ังสมาธิภาวนา ตาม

อิสระ
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของวัด
๐๙.๓๐ น. หลังอาหาร เก็บตกชมวัดนานาชาติรอบรอบพระศรีมหาโพธิ์
๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อูขาวของวัด

ใหทุกทาน ชอปปงบริเวณรอบ ๆ ร้ัวพระศรีมหาโพธิ์
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ วัดไทย  พักวัดไทยคืนที่ ๘
วันท่ี ๒๖ ก.พ ๖๑ พุทธคยา – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ
๐๔.๐๐ น. ต่ืนแตเชาตรู เดินทางสู เมืองโกลกาตา
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ระหวางการเดินทาง อาหารแพ็คกลอง
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหวางการเดินทาง อาหารแพ็คกลอง
๑๖.๐๐ น. ถึงเมืองกัลกัตตาเดินทางสูภัตตาคาร
๑๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสูสนามบิน
๒๐.๔๕ น. บินลัดฟาสูสนามบินสุวรรณภูมิดวยสายการบินอินดิโก แอไลน 6E
๒๔.๐๐ น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการโดยสวัสดิภาพ และอ่ิมบุญกันถวนหนา

ศีล ภาวนา สมาธิ ทําใหเกิดเกิดปญญา
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อัตราคาบริการ รายการพักวัดไมมีพักเดี่ยว

วันเดินทาง

๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ๒๙,๙๐๐-.

อัตราคาบริการรวม
๑ ต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินอินดิโกแอรไลน

๒ คาภาษีสนามบินทุกแหง  และคาประกันภัยสายการบิน
๓ คาวีซา อินเดียและเนปาล สําหรับพาสปอรตไทย ๑๕ วันทําการ
๔ คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักโรงแรมหองละ ๒ ทาน (พักวัดหองละ ๒-6 ทาน)
๕ คาอาหารทุกมื้อตามระบุ
๖ คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร
๗ คาหัวหนาทัวรที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และทองถิ่น
๘ คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รักษาพยาบาล ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙ ชุดผาไตร สาํหรับหมพระพุทธเมตตา และผาหมพระพุทธมหาปรินิพพาน
๑๐. คาทิปผูนําชาวอินเดีย คนขับรถ และ ผูชวยคนขับรถ

อัตราคาบริการไมรวม :
๑ คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการ
๒ คาทําเอกสารผูถือตางดาวกลับเขาไทย
๓ คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย
๔ คานํ้าหนักกระเปาที่เกินกวา ๒๐ กิโลกรัม ตอทานถือขึ้นเคร่ือง ๗ กิโลกรัม กก.ละ ๓๕๕ บาท

เอกสารประกอบการขอวีซา สงเอกสาร ๑๕ วันทาํการกอนออกเดินทางและสถานทูตจะนัดกรุปมาทําวีซาพรอมกัน
๑ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใชงานไมตํ่ากวา ๖ เดือนนับจากวันเดินทางกลับ
๒ รูปถายสี ขนาด ๒ x ๒ น้ิวเปนฉากหลังสีขาว รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเทาน้ัน จํานวน ๓ ใบ
๓ สําเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด พรอมที่อยูปจจุบันเบอรติดตอ และที่อยูที่ทาํงาน เบอรติดตอ
๔.สําเนาทะเบียนบาน ๑ ชุด
๕. หนังสือเดินทางตองมีอายุถึงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
การชําระเงิน

๑. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอผูโดยสารหน่ึงทาน
๒. ๔๕ วันกอนเดินทาง  เก็บคร้ังที่สองที่คงคาง

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกกอนเดินทาง ๔๕ วันคืนเงิน โดยหักคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ( ตั๋วไมสามารถยกเลิกและคืนเงินได )
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง ๑๖ – ๔๔ วนั เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

3. ยกเลิกการเดินทาง ๑๕ วันเก็บคาบริการทั้งหมด ๑๐๐ %
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เงื่อนไขตางๆ

๑ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
๒ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน การจราจรทางบก ทางนํ้า

โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทาํรายการสูญหาย ความ
ลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ

๓ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด กฎหมาย หรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร เดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใด
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน

๔ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง ๒๕ คน
๕ การไมรับประทานอาหารบางมื้อ  การไมเที่ยวตามรายการ  หรือไมเดินทางทองเที่ยวตามรายการ  มสามารถขอ

คืนคาบริการ เพราะการชําระคาทัวรเปนแบบเหมาจาย

ศีล ภาวนา สมาธิ ทําใหเกิดปญญา

โทรติดตอสอบถามไดที่

081 – 595 - 5951
087 - 656 - 9933


