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ชมรมตนรักคุณธรรม เชิญชวนท่านเดนิทางแสวงบุญ  (BRS03(1) 
เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพทุธศาสดา 
น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน (9 วนั 7 คืน) (พกัโรงแรม)  

เดนิทางวนัที่        23-31 พ.ค. (วนัวสิาขบูชา)  
9-17 ม.ิย / 23-31 ก.ค. (วนัเข้าพรรษา) / 5-13 ส.ค. /  8-16 ก.ย. / 23-21 ต.ค. /  
10-18 พ.ย. / 1-9 ธ.ค. / 23-31 ธ.ค 2561      ท่านละ 33,900   บาท 

 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – โกลกตัตา – พุทธคยา 

02.00 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E
เพื่อท าการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ... ใหก้ารตอ้นรับ 

05.10 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่เมืองโกลกตัตา ประเทศอินเดีย 

โดยสายการบิน SPICE JET (SG) เท่ียวบินท่ี SG84 

06.25 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองโกลกตัตา หลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองพุทธคยา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
18.30 น.      ถึง เมืองพุทธคยา รับประทานอาหารค ่า  น าทุกท่านเขา้สู่ปริมณฑลพุทธคยา มหาสถูป

      เจดียพ์ุทธคยา สถานท่ีประทบัตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุแจง้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

      ส าเร็จเป็นพระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ  สวดมนตท์ าวตัรเยน็ 

      ปฎิบติับูชา พกัโรงแรม 
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วนัทีส่อง พุทธคยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซ่ึงปัจจุบนัเป็น

เนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูงประมาณ 4 
เมตร รอบๆเป็นลานกวา้งมีร่องรอยการขุดดินหา
โบราณวตัถุ สถูปแห่งน้ีถูกสร้างเป็นอนุสรณ์
สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราชในสมยัพุทธกาล
นางสุชาดาคือผูท่ี้ถวายขา้วมธุปายาสพร้อมถาด
ทองค าให้กบัพระพุทธเจา้ ในช่วงท่ีพระพุทธองคท์รงเลิกบ าเพญ็ทุกรกริยาและกลบัมา
เสวยอาหารตามปกติ 

ต่อจากนั้น น าท่านเยี่ยมชม แม่น ้าเนรัญชรา  สถานท่ี
ส าคัญทางศาสนาท่ีพระศาสดาได้รับการ
ถวายขา้วมธุปายาสพร้อมถาดทองค าจากนาง
สุชาดา และพระองคไ์ดอ้ธิษฐานจิตเส่ียงทาย
หากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้
ถาดทองค าลอยทวนสายน ้า 

หลงัจากนั้น น า ท่ า น เ ข้ า นมัส ก า ร  พระมหา เ จ ดี ย์ 
พุทธคยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน 
“พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรีมหา
โพธ์ิ ซ่ึงตน้โพธ์ิตน้ดงักล่าวเป็นตน้ท่ี 4 จาก
ต้นศรีมหาโพธ์ิต้นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ โดยส าหรับต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้น
แรกนั้นเป็นสหชาติกบัพระพุทธเจา้ (เกิดในวนัเดียวกบัวนัท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประสูติ) มี
อายุถึง 352 ปี จนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช จึงถูกท าลายโดยพระชายาของพระเจา้
อโศกมหาราช เพราะความอิจฉาท่ีพระเจา้อโศกรักและหวงแหนตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้
น้ีจนไม่สนใจพระนาง ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ีสองนั้นปลูกโดยพระเจา้อโศกมหาราช 
จากหน่อพระศรีมหาโพธ์ิตน้เดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกท าลายใน
ประมาณปีพุทธศกัราช 1143-1163 ดว้ยน ้ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามวา่
ศศางกา ซ่ึงพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาท่ีมีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบน ากองทพั
เข้ามาท าลายต้นโพธ์ิต้นน้ี ต้นพระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ีสามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา 
กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยแห่งราชวงศ์เมารยะ และตน้ท่ีสามน้ีมีอายุยืนมากว่า 1,258 –
1,278 ปี จึงลม้ลงในสมยัท่ีอินเดียเป็นอาณานิคมขององักฤษ และตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้
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ท่ีส่ี ท่ียงัคงยืนตน้มาจนปัจจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม เม่ือปี
พุทธศกัราช 2423 

 พร้อมน าท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
เสด็จประทบัเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลงัจากตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง อนัประกอบ
ไปดว้ย 

 1) เสด็จประทบับนพระแท่นวัชรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 
วนั ในสัปดาห์ท่ี 1 

 2) เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ะพริบ 
พระเนตรตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ท่ี 2 

 3) เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 
วนั ในสัปดาห์ท่ี 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของต้น 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทบัใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสัปดาห์ท่ี 
5 

 6) เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ 
ศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทบัใตต้้นเกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั ใน
สัปดาห์ท่ี 7 

เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหาร
เยน็ภายในโรงแรม 

(นักแสวงบุญสามารถเดินทางไป พระมหาเจดีย์พุทธคยา หลงัม้ืออาหารเย็น  
เน่ืองจากพระมหาเจดีย์พุทธคยามีเวลาท าการตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 21.00 น.) 

 

วนัทีส่าม พุทธคยา – พาราณสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองพาราณสีสถานท่ีตั้งของ สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวนั

ในสมยัพระพุทธกาล สถานท่ีตั้งสังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้  
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 เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนสมยัพุทธกาล เป็นอดีตเมืองหลวง
ของแควน้กาสี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสถิตยข์ององค์พระศิวะท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นพิธีกรรมอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดูมาอยา่งยาวนานบนแม่น ้ าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีความเช่ือใน
การอาบน ้ าลา้งบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบนั ส าหรับศาสนาพุทธ
เมืองพาราณสียงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาท่ีหลากหลายประเทศมีการส่งพระสงฆม์า
ศึกษาพระธรรมวนิยัในยคุปัจจุบนั 

 ในสมยัพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ พระองคเ์คยทรงสนทนากบัพวกพราหมณ์ 
ผูไ้ปอาบน ้ าในแม่น ้ าคงคาเพื่อลา้งบาปเป็นใจความวา่ ถา้ตอ้งการลา้งบาปไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไปอาบน ้าในแม่น ้าคงคา ขอใหช้ าระกาย วาจา ใจใหบ้ริสุทธ์ิ คือ เวน้ทุจริตทางกาย วาจา 
ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน ้ าลา้งบาปมีในศาสนา
ของพระองค์ ถา้ประพฤติอยู่ในสุจริตแลว้ แมน้ ้ าด่ืม น ้ าอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิไปดว้ย อน่ึง ถา้น ้ าในแม่น ้ าคงคาสามารถลา้งบาปไดจ้ริงและอ านวยผลให้ผูล้ง
ไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่า
มนุษยเ์พราะอาศยัอยูใ่นแม่น ้านั้นตลอดเวลา 

 เมืองพาราณสียงัเป็นดินแดนท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็น
อย่างไรดงัค ากล่าวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท ้ใครมา
อินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสีก็เท่ากบัว่าไม่ไดเ้ห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียท่ีแทจ้ริง
เป็นอยา่งไรตอ้งมาดูท่ีเมืองพาราณสี” 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สารนาถ ซ่ึงอยู่ในเขตเมือง
พ า ร า ณ สี  ใ น อ ดี ต ส ถ า น ท่ี แ ห่ ง น้ี คื อ  
“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเ ป็นสถานท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมม
จกักปัปวตัตนสูตร” แก่ปัญจวคียท์ั้ง 5 และเป็น
สถานท่ีเกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ พระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์พร้อมน าท่านเยีย่มชม เจาคัณฑีสถูป เป็นอนุสรณ์สถานท่ี
พระพุทธเจา้ทรงพบกบัปัญจวคียท์ั้ง 5 เม่ือเสด็จมาโปรดหลงัจากพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้
ไดเ้พียง 2 เดือน และสามารถท าให้อญัญาโกณฑญัญะบรรลุอรหันตผล ซ่ึงสถูปแห่งน้ี
สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ต่อมาไดท้  าการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัคุปตะ 
และมีการปรับเปล่ียนผงัของสถูปจากเดิมมาเป็นแบบรูปทรง 8 เหล่ียม โดยจกัรพรรด์ิอคั
บาร์แห่งราชวงศ์โมกุล พระอัยกา (ปู่) ของจักรพรรด์ิชาห์จาฮัน ผู ้สร้างต านาน
ประติมากรรมแห่งความรักอนัเป็นนิจนิรันดร ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีต
พระบิดาของพระองค ์จกัรพรรด์ิหุมายนัไดเ้สด็จล้ีภยัมายงัสถานท่ีแห่งน้ี 
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จากนั้น น าท่านชม พระมูลคันธกุฎ ีกุฏิของพระพุทธเจา้ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยพระเจา้อโศกมหาราช 
พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นท่ีดังกล่าว พร้อมน าท่าน
นมัสการ ธัมเมกขสถูป  เ ป็นสถูปท่ีสร้างเพื่ออุทิศแด่
พระอญัญาโกณฑญัญะ ผูซ่ึ้งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูป
แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบบาตร
คว  ่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลงัจากสถูปองคเ์ก่าถูก
ท าลายไดมี้การสร้างสถูปแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ เม่ือปีพุทธศกัราช 
2337 และน าท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานท่ีท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประทับจ าพรรษาในช่วงฤดูฝนแรก
หลงัจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว้ ธมัมราชิกสถูปสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์ใน
สถานท่ีท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีประทบัแสดงทุติยเทศนา คือ “อนตัตลกัขณสูตร” โปรดแก่ปัญจ
วคัคียท์ั้ง 5 หลงัจากวนัท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจกักปัปวตันสูตร” คือพระสูตร
วา่ดว้ยการหมุนกงลอ้แห่งพระธรรมอนัเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวนั
แรม 5 ค  ่า เดือน 8 พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงอนตัตลกัขณสูตรโปรดแก่ปัญจวคัคียท์ั้ง 5 
ท  าให้ทั้งหมดไดเ้ขา้ใจชัดเจนถึงความเป็นอนัตตา ความไม่มีตวัตนถาวรเท่ียงแทข้อง
ขนัธ์ ของสังขารธรรม ท าให้ปัญจวคัคีย์
ทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะใน
จิตของตนได้และได้บรรลุ เ ป็นพระ
อรหันต์พร้อมกนัเป็นคร้ังแรกของโลก
ในท่ีสุด จากนั้น  

หลงัจากนั้น น าท่านชม โบราณวตัถุท่ีส าคญัของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งสารนาถ(พิพิธภณัฑปิ์ดใหบ้ริการทุกวนัศุกร์และวนันกัขตัฤกษ)์ 

ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเมืองพาราณสี ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 

วนัทีส่ี่ พาราณสี – ลุมพนีิ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางส าหรับข้ามผ่านแดนประเทศอนิเดีย – เนปาล *** 
เชา้ตรู่ น าท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชม

พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิในแม่น ้ าคงคา สายน ้ าอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีหล่อเล้ียงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล 

 
จากนั้น น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพื่อรับประทานอาหาร

เชา้ 



 

จดัโดย Bunraksa Travel Co., Ltd. เลขทะเลยีน TAT 11/07176 

 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสังเวชนีย
สถานแห่งเดียวท่ีไม่อยู่ในประเทศอินเดีย อนัเน่ืองมาจาก ก่อนท่ีสมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะเสด็จมาประสูติ พระองค์ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตวเ์จา้ ยงัมิไดรั้บอาราธนาของ
ทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปัญจมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอนัยิ่งใหญ่ 5 อยา่ง 
ก่อนท่ีจะตดัสินพระทยัประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย วา่จะจุติจาก
ดุสิตเทวโลกไปบงัเกิดในพระชาติสุดทา้ยท่ีจะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจา้มี 5 อย่างท่ีพระ
บรมโพธิสัตวเ์จา้ทรงเลือก ดงัน้ี 
1. กาล ทรงเลือกอายกุาลของมนุษย ์
2. ทวปี ทรงเลือกชมพูทวปี 
3. ประเทศ ทรงเลือกมธัยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษตัริยศ์ากยวงศ์ 
5. มารดา ทรงเลือกมารดาท่ีมีศีลห้าบริสุทธ์ิ ได้บ าเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป และ

ก าหนดอายขุองมารดา ทรงก าหนดไดพ้ระนางมหามายา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม... พร้อม

รับประทานอาหารเยน็ 
 

วนัที่ห้า ลุมพนีิ เมืองไภรวา – เมืองกุสินารา 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางส าหรับข้ามผ่านแดนประเทศเนปาล – อินเดีย *** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้ งอยู่ท่ี

เมืองไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล น า
ท่านชม วิหารมายาเทวี สถานท่ีประสูติ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซ่ึง
ภายในวิหารจะปรากฏรูปป้ันของพระนาง
มายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจ้า) 
ขณะพระองค์ก าลังให้ก าเนิดเจา้ชายสิทธัตถะ และ รูปรอยเท้าของเจ้าชายสิทธัตถะ
ภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสาอโศกซ่ึงถูกฝังดินไวแ้ละพบจารึกเป็น
อกัษรพราหมณ์ระบุวา่ท่ีแห่งน้ีคือสถานท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประสูติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เดิมในสมยัพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็นส่วนหน่ึงของ

แควน้มลัละ  ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละท่ีมีความส าคญัเป็น
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สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงของพระ
พุทธองค ์

 น าท่านเดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่า
สาละ แห่งแควน้มัลละในสมัยพุทธกาล 
พร้อมน าท่านชม ปรินิพพานสถูป  เป็น
สถูปท่ีอยูด่า้นหลงัวหิารปรินิพพาน ซ่ึงพระ
เจ้าอโศกมหาราชพระราชทานพระราช-
ทรัพย์ 100,000 รูปี ให้สร้างข้ึนคร่อมกับ
พระแท่นปรินิพพาน มีลกัษณะเป็นทรงบาตรคว  ่าสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พร้อม
ปรากฏเสาอโศกในบริเวณใกลเ้คียง 

จากนั้น น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ วิหารปรินิพพาน เป็นพระพุทธรูปท่ี
เป็นศิลปะในสมยัคุปตะ (พุทธศกัราช 823 - 
1093) โดยช่างฝีมือชาวมธุรา ท่ีมีขนาดความ
ยาวประมาณ 7 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร 
ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นจุณศิลา ท่ีท าจาก
ทรายแดงของเมืองจุนนะ 

 วิหารแห่งน้ีถูกขุดคร้ังแรก เม่ือปีพุทธศกัราช 
2397 โดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันน่ิงแฮม และถูกขุดเร่ือยมาจนกระทั่งปี
พุทธศกัราช 2450 ไดค้น้พบโบราณวตัถุมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ี
ประดิษฐาน ณ สถานท่ีแห่งน้ี 

หลงัจากนั้น น าท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานท่ีท า
พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซ่ึงมีช่ือ
เรียกในท้องถ่ินว่ารามภาร์-กา-ฏีลา อยู่
ห่างจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร   

ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเมืองกุสินารา ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหารค ่าภายใน
โรงแรม 

 

วนัที่หก เมืองกุสินารา  – เมืองไวสาล ี– เมืองปัตตานะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไวสาลี ในอดีตคือแควน้วชัชีท่ีปกครองโดยกษตัริยลิ์จฉวี 

เป็นหน่ึงใน 16 แควน้ของชมพูทวีป ซ่ึงในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้
ชาวเมืองไดร้อดพน้จากโรคอหิวาตกโรค ท่ีแมแ้ต่พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชน
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ไม่สามารถบ าบดัโรคร้ายน้ีได ้จึงถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทาง น าท่านเดินทางสักการะ เกสรียาสถูป 
บริเวณท่ีพระพุทธองค์ทรงหันกลับมา
ทอดพระเนตรดู เ มืองไวสา ลี เ ป็นค ร้ัง
สุดทา้ย และพระราชทานบาตรให้กบัพวก
ลิจฉวีก่อนเดินทางไปยงักุสินารา เพื่อเสด็จ
ดบัขนัธ์ปรินิพพาน 

 สถูปแห่งน้ีถูกขุดพบเม่ือปีพุทธศักราช 
2541 โดยเช่ือวา่กนัวา่เป็นสถูปท่ีสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงมีขนาดใหญ่และสูง
ท่ีสุดในโลก ด้วยขนาดความสูงประมาณ 41 เมตร ก่อนท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวเม่ือปี
พุทธศกัราช 2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเ้คียงพระสถูป
แห่งน้ียงัปรากฏเสาอโศก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้น น าท่านชม กุฎาคารศาลา วัดป่ามหาวัน ท่ีมี

ลักษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว  ่ า  ซ่ึงกษัตริย์ 
ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประทบัจ าพรรษา ณ 
สถานท่ีแห่งน้ี ในพรรษาท่ี 5 พร้อมน าท่านชม
เสาอโศกรูปสิงห์ท่ีเช่ือวา่มีความสมบูรณ์ท่ีสุด ท่ี
อยูใ่นลกัษณะนัง่หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกท่ี
มีความสมบูรณ์ท่ีสุด ในปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานท่ี
ประกอบไปดว้ยสังฆาราม หอ้งพกั ห้องประชุมท่ีส าคญัวดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธ
องคป์ระธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 

จากนั้น น าท่านชม ปาวาลเจดีย์หรือสารีริกธาตุสถูป 
ซ่ึ ง เ ป็ นสถ าน ท่ีประ ดิษฐ านพระบรม
สารีริกธาตุท่ีไดรั้บแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน เม่ือคร้ัง
ท่ีโทณพราหมณ์ได้ท าพิธีแบ่งให้กบั 8 นคร 
ภายหลงัการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ โดย
เม่ือปีพุทธศกัราช 2501 ไดมี้การขุดพบผอบ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นสถานท่ีสามารถระบุไดว้า่เป็นสถานท่ีตั้งของแควน้วชั
ชี และในสมยัพุทธกาลนั้น ยงัเป็นสถานท่ีพระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอให้พระองค์
ปลงอายุสังขารเสด็จปรินิพพาน ณ สถานท่ีแห่งน้ี  โดยพระพุทธองคท์รงตรัสในวนัปลง
อายุสังขาร “สังขาร ทั้งหลายมีความเส่ือมเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยงัความไม่
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ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็ก ทั้งผูใ้หญ่ ทั้งพาล ทั้งบณัฑิต ทั้งมัง่มี ทั้งขดั
สน ลว้นมีความตายเป็นเบ้ืองหนา้” 

ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในเมืองปัตตานะ ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 
 
  
 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองปัตตานะ – นาลนัทา – เมืองราชคฤห์ – เมืองพุทธคยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนาลันทา รัฐ

พิหาร ประเทศอินเดีย พร้อมน าท่านชม
มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานท่ีก าเนิดของ
อคัรสาวกองค์ส าคญั คือ พระสารีบุตร ผู ้
เป็นเลิศทางด้านปัญญา โดยมีหลักฐาน
บ่งช้ีคือ สถูปท่ีเป็นอนุสรณ์สถานต่อพระ
มหาเถระรูปน้ี เมืองนาลันทา ยงัได้รับการสมญานาม เมืองแห่งความรู้ เพราะมี
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก (โดยประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลยันาลนัทาเร่ิมข้ึน
โดย ถูกสร้างข้ึนในสมยักษตัริยร์าชวงศคุ์ปตะพระองค์หน่ึงพระนามวา่ศกัราทิตย ์หรือ
กุมารคุปตะท่ี 1 ครองราชยป์ระมาณระหวา่งปีพุทธศกัราช 958-998 ไดท้รงสร้างวดัอนั
เป็นสถานศึกษาข้ึนแห่งหน่ึงท่ีเมืองนาลนัทาและกษตัริยพ์ระองคต่์อๆ มาในราชวงศน้ี์ก็
ไดส้ร้างวดัอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดั และสร้างก าแพงลอ้มรอบ โดย
ขนานนามวา่ “นาลนัทามหาวหิาร” ต่อมาเม่ือพุทธศกัราช 1742 มหาวทิยาลยันาลนัทาก็
พบกบัการล่มสลาย เม่ือถูกกองทพัมุสลิมเติร์กเขา้ครอบครองดินแดนและเผาท าลายวดั
และปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นกัศึกษา และคณาจารย ์ไปอยา่งมากมาย เม่ือ
มหาวทิยาลยันาลนัทาล่มสลายไปแลว้ช่ือเสียงของเมืองนาลนัทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจาก
คนทัว่ไป จนกระทัง่ปีพุทธศกัราชท่ี 2403 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม "บิดาแห่ง
การส ารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยันาลนัทา ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียง
กองดินสูงเท่านั้น ต่อมาจึงไดขุ้ดส ารวจตามหลกัวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลยัก็ได้
ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ัง 
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จากนั้น น าท่านสักการะหลวงพ่อด าแห่งนาลันทา (มีลกัษณะพระเกตุทรง
บัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ ช้ีแม่พระธรณีเป็นพยาน 
แกะสลกัดว้ยหินด า หน้าตกักวา้ง 60 น้ิว สูงนบัจากพระเพลาถึง
ยอดพระเกตุ 69 น้ิว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าเทวาปาล ในปี
พุทธศกัราชท่ี 1353 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า 
เมืองท่ีมีเขาทั้ง 5 อนัไดแ้ก่ เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ 
เมืองราชคฤห์ในสมยัพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธ ท่ีมีประวติัศาสตร์
ของศาสนาพุทธอยา่งมากมาย มีเจา้เมืองปกครองในยุคนั้นคือพระเจา้พิมพิสารท่ีถือได้
ว่า เ ป็นโยมอุปฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท่ี มี ส่วนช่วยท านุบ า รุง
พระพุทธศาสนาท่ีส าคญัอย่างมาก ดว้ยการถวายพื้นท่ีส าหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก 
และเมืองราชคฤห์ยงัเป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญัของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมเมืองราชคฤห์ 
จากนั้น น าท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ ่สถานท่ีก าเนิดวนั

ส าคญัทางศาสนา “วนัมาฆบูชา” ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ท่ีพระองค์ทรง
บวชให้ทั้งหมด และวดัเวฬุวนัมหาวิหารยงัเป็นวดัแห่งแรก
ของพระพุทธศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าพิมพิสารถวาย
ใหก้บัองคพ์ระศาสดา 

ต่อจากนั้น น าท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวก
โกมารภจัจ์ ซ่ึงถวายเป็นสังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกท่ีดูแล
พระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองค์ดว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือคร้ังเหตุการณ์พระ
เทวทตัผลกักอ้นหิน 

หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางชมจุดส าคญัต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานท่ีประทบัพรรษาแรกของ
พระพุทธเจา้ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานหลายจุดท่ี
เก่ียวข้องกบัพระพุทธประวติั อนัประกอบ
ไปดว้ย  

 1. ถ า้พระโมคคัลลานะ ท่ีพ  านกัและบ าเพ็ญ
เพียรของอัครสาวกเ บ้ืองซ้าย  ผู ้เ ป็น
เอตทคัคะท่ีมีอิทธิฤทธ์ิเป็นเลิศ และเป็น
สถานท่ีพระโมคคลัลานะมองเห็นอชครเปรตท่ีมีความสูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่า
เท่ากบั 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติ
ของเปรตตนนั้น 
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 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัต เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นจากบริ เวณด้านหน้าถ ้ า 
พระโมคคลัลานะ ท่ีปรากฏกอ้นหินเรียงกนั 3 กอ้น มีช่องระหวา่งเขาสามารถเดินเขา้
ไปได ้ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางข้ึน-ลงเพียงทางเดียว ซ่ึง
เช่ือกนัว่าพระเทวทตัพยายามกล้ิงหินจากขา้งบนโดยหวงัปลงพระชนม์องค์พระ
ศาสดา แต่สุดทา้ยสามารถท าอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงหอ้พระโลหิต 

 3. ถ ้าสุกรขาตา (ถ ้าพระสารีบุตร) ท่ีพ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอคัรสาวกเบ้ืองขวา  
ผูเ้ป็นเอตทคัคะท่ีมีปัญญาเป็นเลิศ ท่ีสามารถบรรลุอรหนัตผลภายใน 15 วนั หลงัจาก 
การอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎี ตั้งอยูด่า้นหนา้พระคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
เหล่ากษตัริย ์เทวดา และพุทธศาสนิกชนท่ีตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

 5. พระคันธกุฎ ีซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจา้ มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็น
สถานท่ีแสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา 
 ค  ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในเมืองพุทธคยา ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 

วนัทีแ่ปด พุทธคยา – โกลกตัตา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
หลงัจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองโกลกตัตา 
12.00  น.      รับประทานอาหารกลางวนั  

19.30 น.  เดินทางถึง สนามบินโกลกัตตา รับประทานอาหารเยน็ โดยจะมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั... 
ใหบ้ริการท าการเช็คอินและบตัรโดยสาร  

 

วนัทีเ่ก้า โกลกตัต้า – กรุงเทพฯ 

00.05 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองโกลกตัตา สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SPICE 
JET (SG) เทีย่วบินที ่SG83 

04.10 น.      คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ ดว้ยความอ่ิมบุญและประทบัใจไป

       นานแสนนาน......... 
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***หมายเหตุ***   ก าหนดการเดินทางและเวลานีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามตารางของสายการบินท่ีใช้

เดินทาง (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีสาย

การบินมีการเรียกเกบ็ค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้) 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง -   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

  -   รูปถ่ายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น  

  -   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

                 -   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

ค่าบริการนีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัทอ่งเท่ียว เสน้ทาง กรุงเทพ - โกลกตัตา - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
4. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้  านาญเส้นทางน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
7. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล 
8. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
9. หนงัสือสวดมนต ์1 เล่ม และผา้ปูนัง่ส าหรับสวดมนต ์

 
อตัราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 
4. ค่าทิปคนขบัรถ เดก็รถ และมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 บาท 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่เดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 10,000 บาท  

 

เง่ือนไขต่าง ๆ 
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 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ  จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้

 

ชมรมฅนรักคุณธรรม   

747 รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทศิ สามเสนนอกห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร 022743800 
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