
 

 

รหัสทัวร BRS1900998 
ทัวรอินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตราแหงองคพระพุทธศาสดา 
10 วัน 9 คืน (9W) 
ทัชมาฮาล อนุสรณสถานแหงความรักอันเปนนิจนิรันดร 
ป�อมอัครา   ประตูชัย INDIA GATE   เจาคัณฑีสถูป   ธัมเมกขสถูป 
พิพิธภัณฑสถานแหงสารนาถ   สถูปนางสุชาดา   แมน้ําเนรัญชรา 
พระมหาเจดียพุทธคยา   มหาวิทยาลัยนาลันทา   วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
เกสรียาสถูป   พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ วิหารปรินิพพาน   สวนลุมพินีวัน 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

นอมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน 
พรอมชม ทัชมาฮาล อนุสรณสถานแหงความรักอันเปนนิจนิรันดร 

เดินทางวันที่ 18-27 ตุลาคม 2562 , 4 -13 ธันวาคม 2562 ทานละ 46,900 บาท 
โดยสายการบิน Jetairways (9W) 10 วัน 9 คืน 

 
วันแรก(4) กรุงเทพมหานคร –กรุงนิวเดลลี – เมืองอัครา 
06.30 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโดยสารขาออก เพ่ือ

ทําการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ... ใหการตอนรับ 
08.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สูกรุงนิวเดลลี โดยสายการ

บิน  
Jet airways (9W)เที่ยวบินที ่9W65 

12.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงเกาแกของอินเดีย 
ประมาณการณวากอสรางเม่ือ 5000 ปกอนคริสตกาล สวนสิ่งกอสรางที่เกาแก
ที่สุดที่คนพบในปจจุบนัมีอายุประมาณ 300 ป กอนคริสตกาล มีเมืองโบราณ
หลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปจจุบัน พ้ืนที่เขตเดลีเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก
อังกฤษไดยดึครองอินเดียเม่ือ ค.ศ. 1857 ไดยายเมืองหลวงไปยังเมือง
โคลคัตตา แตเดลีก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911 โดยมีการ
สรางเมืองใหมข้ึนมา และใชชื่อวา “นิวเดล”ี 

 หลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองกรุงนิวเดลล ี
จากน้ัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารทองถิ่นในกรุงนิวเดลล ี
หลังอาหาร นําทานเที่ยวชม หมูเทวสถานอัคชารธรรม 

(AKSHARDHAM TEMPLE) พ ร อ ม ช ม
การแสดงระบํานํ้าพุ เปนเทวสถานที่สรางขึ้น
โ ด ย อ ง ค ก ร BOCHASANWASI SHRI 
AKSHARPURUSHOTTAM 
SWAMINARAYAN SANSTHA (BAPS)  ในกรุงนิวเดลลี เพื่ออุทิศและบูชา
ตอพระสวามีนารายัน ซึ่งถือเปนศาสดาของนิกายหน่ึงในศาสนาฮินดู โดยเทวส
ถานแหงน้ีเริ่มกอสรางเมื่อปคริสตศักราช 1968 มาแลวเสร็จในปคริสตศักราช 
2005 โดยมีการใชบุคลากรในการกอสรางเปนจํานวนมาก เทวสถานอัคชาร



 

 

ธรรมเปนเทวสถานที่ใชหินออนสีขาว ที่นําเขาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี 
และหินทรายสีชมพูจากเมืองชัยปุระเปนวัสดุหลักในการกอสราง โดยรูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนการผสมผสานสถาปตยกรรมในแตละสไตลทั้งแบบโบราณ
และสมัยใหมเขาดวยกันตามแบบของคัมภีรพระเวทสิทธะปตยาศาสตรา 

หมูเทวสถานอัคชารธรรม มีขนาดพื้นที่ 30 เอเคอร
หรือประมาณ 7.5 ไร โดยที่โดมกลางมีขนาดความ
สูง 43 เมตร ขนาดความกวาง 96 เมตร และขนาด
ความยาว 109 เมตร และภายในโดมดังกลาว 
ประดิษฐานรูปหลอ พระภควัน  สวามีนารยัณ 
(BHAGWAN SWAMINARAYAN) ศ า ส ด า ผู มี

ประวัติคลายคลึงกับเจาชายสิทธัตถะ คือ เกิดในชาติตระกูลท่ีสูงสง และเดินทาง
แสวงหาการบรรลุธรรม จนในที่สุดไดเปนศาสดาที่ผูคนมากมายนับถือ และรูป
หลอทองเหลืองดังกลาวถูกสรางขึ้นในประเทศไทย 

 เมื่อปคริสตศักราช 2007 หมู เทวสถานอัคชารธรรมไดรับการบันทึกใน 
GUINNESS WORLD RECORD วาเปนวัดฮินดูที่ ใหญที่ สุด หรือ “THE 
WORLD’S LARGEST COMPREHENSIVE HINDU TEMPLE”  

 (การเขาชมวัดนั้นคอนขางจะเขมงวด เพราะสิ่งของจําพวก กลองถายรูป 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส กระดาษ ปากกา และอื่นๆ ถูกหามนําเขาไปใน
บริเวณวัด) แนะนํา พกเพียงเงินสดเขาไป 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองอัครา (AGRA) ในศตวรรษที่ 16 เมืองอัคราเคยเปน
เมืองหลวงของประเทศอินเดียตั้งอยูริมฝم�งของแมน้ํายมุนานับเปนเมืองที่มีขนาด
ใหญสุดเปนอันดับสามของรัฐอุตรประเทศ เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังจาก
สถาปตยกรรมที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญ “ทัชมาฮาล” ซึ่งเปน
หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

คํ่า นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักเมืองอัครา ณ โรงแรม…พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
 
 
 
วันที่สอง(5) เมืองอัครา –กรุงนิวเดลลี 



 

 

เชาตรู นําทานชมความงดงามของสถาปตยกรรม
หน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกทัชมาฮาล
(TAJ MAHAL) ย า ม เช า ข ณ ะ พ ร ะ
อาทิตยขึ้น (หากไมตองการตื่นเชามาก
สามารถเปลี่ยนเปนหลังอาหารเชาได)
อนุสรณสถานแหงความรักที่ยิ่งใหญและ
นิจนิรันดรของกษัตริยชาหจาฮันมีตอพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ซึ่งสวรรคต
เน่ืองจากการใหกําเนิดบุตรคนที ่14 สถานที่แหงน้ีใชสําหรับเปนที่ฝงพระศพของ
พระนางมุมตัสและกษัตริยชาหจาฮัน  ตั้งอยูบริเวณริมน้ํายมุนา สรางขึ้นดวยหิน
ออนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติหลากหลายชนิด ที่
ไดรับการออกแบบโดยชางฝมือจากเปอรเซีย 

 ทัชมาฮาล ไดรับการจดทะเบียนให เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป
พุทธศักราชที ่2526 หรือปคริสตศักราช 1983 

จากน้ัน รับประทานอาหารเชาณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพักในเมืองอัครา 
หลังอาหาร นําทานเที่ยวชม ป�อมอัครา(AGRA FORT)

เปนป�อมปราการที่สรางดวยหินทรายสีแดง 
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํายมุนา พระเจาอัคบารสราง
ขึ้นในป คริสตศักราช 1565 และสรางตอเติม
กันเรื่อยมาจนถึงรุนหลานคือ พระเจาซาจาร
ฮาล กษัตริยลําดับที่ 5 แหงราชวงศโมกุล ซ่ีง
ปรับเปลี่ยนจากป�อมปราการทางทหาร มาเปนพระราชวัง มีกําแพงสูงกวา 20 
เมตร และมีความยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสรางมากมายจน
เปนเสมือนเมืองเล็กๆ ในป�อมปราการแหงน้ี พรอมนําทานชมทองพระโรงอัน
รโหฐานซึ่งใชเปนที่รับรองราชอาคันตุกะ และทูตานุทูตอิหราน และหอคอยทรง
แปดเหลี่ยม สถานที่ท่ีกษัตริยซาจารฮาลถูกขังโดยพระโอรสของพระองคเอง ผูมี
พระนามวา “ออรังเซบ” และใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต มองผานแมน้ํายมุนา
ไปยังทัชมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

 ป�อมปราการแหงอัครา ไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
เม่ือปพุทธศักราชที่ 2526 หรือปคริสตศักราช 1983 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพักในเมืองอัครา 
หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับกรุงนิวเดลลี อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนและวิถี

ชีวิตริมสองฟากฝم�งทาง 



 

 

ณ กรุงนิวเดลล ีนําทานผานชมสถานที่สําคัญรอบกรุงนิวเดลลี  ไดแก ประตูชัย (INDIA GATE) 
ซึ่ งมี ความคลายกับประตู ชัย ใน
ประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลอังกฤษ
สรางขึ้นในป 1931 เพื่อเปนเกียรติ
แกเหลาทหารอินเดีย  ผูเสียชีวิตลง
ในเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 1 
และผานชม รัฐสภาราชปาติภาวัน  ศูนยรวมสถานที่ราชการตางๆ รวมไปถึง
รัฐสภาสถานที่ทําการของรัฐบาล 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่นในกรุงนิวเดลล ี
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพักกรุงนิวเดลลี ณ โรงแรม... 
 
วันที่สาม(6) กรุงนิวเดลลี–พาราณสี 
เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลลี เพื่อนําทาน

เดินทางตอไปเมืองคยาโดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ... คอยอํานวยความสะดวก 
11.00 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุงนิวเดลลี สูเมืองพาราณสโีดยสายการบินJet 

airways (9W)เท่ียวบินที9่W375 
12.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองพาราณสี 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูตัวเมืองพาราณสีสถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป�าอิสิปตน

มฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหงการปฐมเทศนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

 เมืองพาราณสีน้ันเปนเมืองโบราณที่มีมาต้ังแตกอนสมัยพุทธกาล เปนอดีตเมือง
หลวงของแควนกาสี ซึ่งเปนเมืองที่สถิตยขององคพระศิวะที่มีชื่อเสียงทางดาน
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมาอยางยาวนานบนแมน้ําคงคาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ําลางบาป ตามทรรศนะคติพราหมณตราบ
จนถึงปจจุบัน สําหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสียังเปนศูนยกลางดานการศึกษา
ที่หลากหลายประเทศมีการสงพระสงฆมาศึกษาพระธรรมวินัยในยุคปจจุบัน 

 ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคเคยทรงสนทนากับพวก
พราหมณ 
ผูไปอาบน้ําในแมน้ําคงคาเพ่ือลางบาปเปนใจความวา ถาตองการลางบาปไม
จําเปนตองไปอาบน้ําในแมน้ําคงคา ขอใหชําระกาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ คือ เวน



 

 

ทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ น่ันแหละคือการ
อาบน้ําลางบาปมีในศาสนาของพระองค ถาประพฤติอยูในสุจริตแลว แมน้ําดื่ม 
น้ําอาบ ธรรมดาก็จะกลายเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปดวย อน่ึง ถาน้ําในแมน้ําคงคา
สามารถลางบาปไดจรงิและอํานวยผลใหผูลงไปอาบไปสวรรคไดจริงแลว พวก 
กุง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรคไดมากกวามนุษยเพราะอาศัยอยูในแมน้ํา
น้ันตลอดเวลา 

 เมืองพาราณสียังเปนดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแทวา
เปนอยางไรดังคํากลาวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ วา “พาราณสีคือ อินเดีย
แท ใครมาอินเดียแลวไมเห็นพาราณสีก็เทากับวาไมไดเห็นอินเดีย ใครอยากรูวา
อินเดียที่แทจริงเปนอยางไรตองมาดูที่เมืองพาราณสี” 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสารนาถ ซึ่งอยูในเขตเมือง
พ า ร า ณ สี  ใ น อ ดี ต ส ถ า น ที่ แ ห ง น้ี คื อ  
“ป� าอิสิปตนมฤคทายวัน” อัน เปนสถานที่
พระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร” แกปญจวคียทั้ง 5 และเปน
สถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค คือ พระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆ พรอมนําทานเยี่ยมชม เจาคัณฑีสถูป เปน
อนุสรณสถานที่พระพุทธเจาทรงพบกับปญจวคียทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรด
หลังจากพระพุทธเจาทรงตรัสรูไดเพียง 2 เดือน และสามารถทําใหอัญญาโกณ
ฑัญญะบรรลุอรหันตผล ซึ่งสถูปแหงน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
ตอมาไดทําการบูรณปฏิสังขรณในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูป
จากเดิมมาเปนแบบรูปทรง 8 เหลี่ยม โดยจักรพรรดิ์อัคบารแหงราชวงศโมกุล 
พระอัยกา (ปู�) ของจักรพรรดิ์ชาหจาฮัน ผูสรางตํานานประติมากรรมแหงความ
รักอันเปนนิจนิรันดร ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของ
พระองค จักรพรรดิ์หุมายันไดเสด็จลี้ภัยมายังสถานที่แหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ซึ่งสราง
ขึ้นโดยพระเจาอโศกมหาราช พรอมปรากฏเสาอโศกใน
พื้นที่ดังกลาว พรอมนําทานนมัสการ ธัมเมกขสถูป เปน
สถูปที่สรางเพื่ออุทิศแดพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซึ่งเห็น
ธรรมเปนทานแรก สถูปแหงน้ีมีสถาปตยกรรมแบบเมาริยะ 
เปนทรงกลมแบบบาตรควํ่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร 
ภายหลังจากสถูปองคเกาถูกทําลายไดมีการสรางสถูปแหง



 

 

น้ีขึ้นมาใหม เม่ือปพุทธศักราช 2337 และนําทานสักการะ ธัมมราชิกสถูป เปน
สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาในชวงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ธัมมราชิกสถูปสรางขึ้นเปนอนุสรณในสถานที่ที่
เชื่อวาเปนที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแกปญจ
วัคคียทั้ง 5 หลังจากวันที่พระพุทธองคทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือ
พระสูตรวาด วยการหมุนกงลอแห งพระธรรมอันเปนพระสูตรแรกใน
พระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 คํ่า เดือน 8 พระพุทธองคไดทรงแสดงอนัตต
ลักขณสูตรโปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 ทําใหทั้งหมดไดเขาใจชัดเจนถึงความเปน
อนัตตา ความไมมีตัวตนถาวรเที่ยงแทของขันธ ของสังขารธรรม ทําใหปญจ
วัคคียทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนไดและไดบรรลุเปน
พระอรหันตพรอมกันเปนครั้งแรกของโลกในที่สุด จากนั้น  

หลังจากน้ัน นําทานชม โบราณวัตถุที่สําคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแหง
สารนาถ(พิพิธภัณฑปดใหบริการทุกวันศุกร
และวันนักขัตฤกษ) 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ 
โรงแรม... พรอมรับประทานอาหารคํ่า 

 
วันที่สี่(7) พาราณสี – พุทธคยา 
เชาตรู นําทานลองเรือชมวิถีชีวิตความเปนอยู และ

ชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในแม น้ําคงคา 
สายนํ้าอันศักดิ์สิทธ์ิที่หลอเล้ียงชาวอินเดียมา
แตโบราณกาล 

 
จากน้ัน นําทานกลับสูโรงแรมที่พักเพื่อรับประทาน

อาหารเชา 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองคยา (สถานที่ตั้งสังเวชนีย

สถานแหงการตรัสรู “พุทธคยา” ขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา) ในเวลาเดินทางประมาณ 
6 ชั่วโมง 

จากน้ัน นําทานเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบันเปน
เนินดินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูงประมาณ 4 



 

 

เมตร รอบๆเปนลานกวางมีรองรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแหงน้ีถูก
สรางเปนอนุสรณสถานโดยพระเจาอโศกมหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือ
ผูที่ถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําใหกับพระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธ
องคทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ 

ตอจากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่
สําคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการถวาย
ขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนาง
สุชาดา และพระองคไดอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย
หากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาด
ทองคําลอยทวนสายน้ํา 

หลังจากน้ัน นํ าท าน เข า น มั ส ก าร  พ ระ ม ห า เจ ดี ย  
พุทธคยา พรอมสักการะองคพระประธาน 
“พระพุทธเมตตา” และสักการะตนศรีมหาโพธ์ิ 
ซึ่งตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 4 จากตนศรี
มหาโพธิ์ตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู โดย
สําหรับตนพระศรีมหาโพธิ์ตนแรกน้ันเปน
สหชาติกับพระพุทธเจา (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจาชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุ
ถึง 352 ป จนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระ
เจาอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวงแหนตนพระศรี
มหาโพธิ์ตนน้ีจนไมสนใจพระนาง ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สองน้ันปลูกโดยพระ
เจาอโศกมหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 
871-891 ป จนถูกทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 ดวยน้ํามือ
ของพระราชาฮินดูแห งเบงกอลพระนามวาศศางกา ซึ่ งพระองค อิจฉา
พระพุทธศาสนาที่มีความรุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตน
โพธิ์ตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริย
พระองคสุดทายแหงราชวงศเมารยะ และตนที่สามน้ีมีอายุยืนมากวา 1,258 –
1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรี
มหาโพธิ์ตนที่ส่ี ท่ียังคงยืนตนมาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอรอเล็กซานเดอร 
คันน่ิงแฮม เมื่อปพุทธศักราช 2423 

 พรอมนําทานสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เปนเวลา 7 สัปดาหหลังจากตรัสรูดวยพระองค
เอง อันประกอบไปดวย 



 

 

 1) เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสนใตตนศรมีหาโพธิ์ พรอมเสวยวิมุตติสุข
ตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 1 

 2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดตูนศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได
กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 2 

 3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลวเสด็จจงกรมเปน
เวลา 7 วัน ในสัปดาหที่ 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตน 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลีย้งแกะ ใน
สัปดาหท่ี 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของตนศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทบัน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
ในสัปดาหท่ี 7 

เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พรอมรับประทาน
อาหารเย็นภายในโรงแรม 

(นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไป พระมหาเจดียพุทธคยา หลังม้ืออาหารเย็น  
เน่ืองจากพระมหาเจดียพุทธคยามีเวลาทําการตั้งแตเวลา 5.00 น. – 21.00 น.) 

 
วันที่หา(8)พุทธคยา เมืองคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห–เมืองไวสาลี 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูเมืองนาลันทา รัฐพิหาร 

ป ร ะ เท ศ อิ น เดี ย  พ ร อ ม นํ า ท า น ช ม
มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กําเนิดของ
อัครสาวกองคสําคัญ คือ พระสารีบุตร ผูเปน
เลิศทางดานปญญา โดยมีหลักฐานบงชี้คือ 
สถูปที่เปนอนุสรณสถานตอพระมหาเถระรูป
น้ี เมืองนาลันทา ยังไดรับการสมญานาม เมืองแหงความรู เพราะมีมหาวิทยาลัย
ที่เกาแกที่สุดในโลก (โดยประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยนาลันทาเร่ิมขึ้นโดย ถูก
สรางขึ้นในสมัยกษัตริยราชวงศคุปตะพระองคหน่ึงพระนามวาศักราทิตย หรือ
กุมารคุปตะที่ 1 ครองราชยประมาณระหวางปพุทธศักราช 958-998 ไดทรง



 

 

สรางวัดอันเปนสถานศึกษาขึ้นแหงหน่ึงที่เมืองนาลันทาและกษัตริยพระองคตอๆ 
มาในราชวงศน้ีก็ไดสรางวัดอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสตางๆ จนมีถึง 6 วัด และ
สรางกําแพงลอมรอบ โดยขนานนามวา “นาลันทามหาวิหาร” ตอมาเมื่อ
พุทธศักราช 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการลมสลาย เมื่อถูกกองทัพ
มุสลิมเติรกเขาครอบครองดินแดนและเผาทําลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจน
ฆาพระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย ไปอยางมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลัน
ทาลมสลายไปแลวชื่อเสียงของเมืองนาลันทาก็คอยๆถูกลบเลือนจากคนทั่วไป 
จนกระทั่งปพุทธศักราชที่ 2403 เซอรอเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม "บิดาแหงการ
สํารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดคนพบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งในขณะน้ันเปน
เพียงกองดินสูงเทาน้ัน ตอมาจึงไดขุดสํารวจตามหลักวิชาการโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยก็ไดปรากฏแกสายตาชาวโลกอีกครั้ง 

จากน้ัน นําทานสักการะหลวงพอดําแหงนาลันทา (มีลักษณะพระเกตุ
ทรงบัวตูม ปางน่ังขัดสมาธิ พระหัตถชี้แมพระธรณีเปนพยาน 
แกะสลักดวยหินดํา หนาตักกวาง 60 น้ิว สูงนับจากพระเพลา
ถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สรางขึ้นในสมัยพระเจาเทวาปาล ในป
พุทธศักราชที่ 1353 

ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสูเมืองราชคฤห หรือเบญจคีรีนคร แปลวา เมืองที่มีเขา
ทั้ง 5 อันไดแก เขาคิชกูฏ เขาปณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ 
เมืองราชคฤหในสมัยพุทธกาลน้ันเดิมทีเปนเมืองหลวงของแควนมคธ ที่มี
ประวัติศาสตรของศาสนาพุทธอยางมากมาย มีเจาเมืองปกครองในยุคน้ันคือ
พระเจาพิมพิสารที่ถือไดวาเปนโยมอุปฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีมี
สวนชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญอยางมาก ดวยการถวายพื้นท่ีสําหรับ
เปนพุทธสถานแหงแรก และเมืองราชคฤหยังเปนสถานที่ที่เกิดเหตุการณสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองราชคฤห 
หลังอาหาร นําทานเดินทางเยี่ยมชม ตโปทาราม สถานที่อาบน้ําของชาวฮินดูที่มีการแบงชน

ชั้นวรรณะของชาวอินเดียปรากฏอยูอยางชัดเจน  ตโปธาร คือบอน้ํารอนที่ตั้งอยู
บริเวณแมน้ําสรัสวดี ที่ไหลมาจากภูเขาเวภารบรรพต ซ่ึงตามความเชื่อของชาว
ฮินดูเชื่อกันวา ไหลมาจากพรหมโลก โดยในประเทศอินเดียมีความเชื่อเรื่อง 
แมน้ําศักดิ์สิทธิ์มีอยู 7 สาย อันไดแก แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําโกดาวารี 
แมน้ําสรัสวดี แมน้ํานารมาดา แมน้ําสินธุ และแมน้ําคาเวรี ตโปธาร เปนสถานที่
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย ขอหน่ึงขึ้นมา น่ันคือ ภิกษุใดสรงน้ํา 



 

 

(อาบน้ํา) และยังไมถึงกึ่งเดือน (15วัน) สรงน้ําใหมตองอาบัติปาจิตตีย ยกเวน
ภิกษุผูอาพาธ ภิกษุผูทํานวกรรม ภิกษุผูเดินทางไกล หรือในคราวที่อากาศรอน
จัด ทรงอนุญาติใหอาบได เหตุเน่ืองมาจากในฤดูหนาว พระเจาพิมพิสารออกไป
นอกพระนครมายังธารน้ํารอน ตโปธาร และรอคอยพระสงฆสรงเสร็จจึงจะทรง
สนาน ซึ่งในเวลาน้ันพระสงฆเปนจํานวนมากกําลังสรงน้ําอุนอยางสบายใจ และ
ไมทราบวาพระเจาพิมพิสารทรงรออยู กวาพระองคจะไดทรงสนานก็ใกลคํ่า 
และชวงเวลาน้ันเมืองราชคฤหมีศัตรูมาก พระองคจึงทรงใหรักษาพระนครอยาง
แข็งขัน ประตูใหญของเมืองเปดปดตรงตามเวลา ไมมียกเวนกับใครทั้งสิ้น แม
พระองคผูเปนกษัตริย จึงจําตองน่ังรอจนประตูเปดในตอนเชาจึงไดเสด็จเขาพระ
นคร 

จากน้ัน นําทานชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป�าไผ สถานที่กําเนิด
วันสํ าคัญ ทางศาสนา “วันมาฆบู ชา” ซึ่ ง เป นสถานที่
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขตอหนาพระสงฆที่
พระองคทรงบวชใหทั้งหมด และวัดเวฬุวันมหาวิหารยังเปน
วัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ที่พระเจาพิม
พิสารถวายใหกับองคพระศาสดา 

ตอจากนั้น นําทานชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ซ่ึงถวาย
เปนสังฆาวาส และเปนโรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ
อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองคดวยเชนเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณพระเทวทัต
ผลักกอนหิน 

หลังจากน้ัน นําทานเดินทางชมจุดสําคัญตางๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรก
ของพระพุทธเจา ซึ่งปรากฏหลักฐานหลายจุด
ที่เกี่ยวของกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไป
ดวย  

 1. ถํ้าพระโมคคัลลานะ ที่พํานักและบําเพ็ญ
เพี ย รของ อัค รสาวก เบื้ อ งซ าย  ผู เป น
เอตทัคคะที่มีอิทธิฤทธิ์เปนเลิศ และเปน
สถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตที่มีความสูง 25 โยชน (1 โยชน 
มีคาเทากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซึ่งพระพุทธองคทรงเลาถึง
อดีตชาติของเปรตตนน้ัน 

 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัตเปนจุดที่สามารถมองเห็นจากบริเวณดานหนาถํ้า 
พระโมคคัลลานะ ท่ีปรากฏกอนหินเรียงกัน 3 กอน มีชองระหวางเขาสามารถ



 

 

เดินเขาไปได ซ่ึงในสมัยพุทธกาลน้ัน เสนทางดังกลาวเปนเสนทางขึ้น-ลงเพียง
ทางเดียว ซึ่งเชื่อกันวาพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากขางบนโดยหวังปลง
พระชนมองคพระศาสดา แตสุดทายสามารถทําอันตรายตอพระพุทธองคได
เพียงหอพระโลหิต 

 3. ถํ้าสุกรขาตา (ถํ้าพระสารีบุตร) ที่พํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวก
เบ้ืองขวา ผูเปนเอตทัคคะที่มีปญญาเปนเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผล
ภายใน 15 วัน หลังจากการอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎี ตั้งอยูดานหนาพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา เพื่อเปนการ
ตรวจสอบเหลากษัตริย เทวดา และพุทธศาสนิกชนที่ตองการเขาเฝ�าสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 

 5. พระคันธกุฎี ซึ่งเคยเปนกุฏิของพระพุทธเจา มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร 
และเปนสถานที่ แสดงพระธรรมหลายสูตรตอพระเจาพิมพิสารและ
พุทธศาสนิกชน 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูเมืองไวสาลี ในอดีตคือแควนวัชชีที่ปกครองโดยกษัตริยลิจฉวี 
เปนหน่ึงใน 16 แควนของชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองคเคยมา
โปรดใหชาวเมืองไดรอดพนจากโรคอหิวาตกโรค ที่แมแตพระมหาวีระ ศาสดา
แหงศาสนาเชนไมสามารถบําบัดโรครายน้ีได จึงถือไดวาเปนศูนยกลางการเผย
แผพระพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในเมืองไวสาลี ณ โรงแรม... พรอมรับประทานอาหาร
คํ่า 

 
วันที่หก(9) เมืองไวสาลี – สถูปเกสรียา –เมืองกุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานชม ปาวาลเจดียหรือสารีริกธาตุสถูป 

ซึ่ ง เป น ส ถ าน ที่ ป ร ะดิ ษ ฐ าน พ ระบ รม
สารีริกธาตุที่ไดรับแบง 1 ใน 8 สวน เม่ือครั้ง

ที่ โ ท ณ
พราหมณ
ไดทําพิธีแบงใหกับ 8 นคร ภายหลังการถวาย
พระเพลิงพุทธสรีระ โดยเมื่อปพุทธศักราช 
2501 ไดมีการขุดพบผอบบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ จึงเปนสถานที่สามารถระบุไดวา



 

 

เปนสถานที่ตั้งของแควนวัชชี และในสมัยพุทธกาลน้ัน ยังเปนสถานที่พระยามาร
ไดเขามากราบทูลขอใหพระองคปลงอายุสังขารเสด็จปรินิพพาน ณ สถานที่แหง
น้ี  โดยพระพุทธองคทรงตรัสในวันปลงอายุสังขาร “สังขาร ท้ังหลายมีความ
เสื่อมเปนธรรมดา ขอทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ชน
เหลาใดทั้งเด็ก ท้ังผูใหญ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ลวนมีความตาย
เปนเบ้ืองหนา” 

จากน้ัน นําทานชม กุฎาคารศาลา วัดป�ามหาวัน ที่มีลักษณะเปนสถูปทรงบาตรควํ่า ซึ่ง
ก ษั ต ริ ย  
ลิจฉวีทรงสรางถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพระพุทธองคทรงประทับ
จําพรรษา ณ สถานที่แหงน้ี ในพรรษาที่ 5 พรอมนําทานชมเสาอโศกรูปสิงหที่
เชื่อวามีความสมบูรณที่สุด ที่อยูในลักษณะน่ังหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่มี
ความสมบูรณที่สุด 

 ในปจจุบันสถานที่แหงน้ีหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆา
ราม หองพัก หองประชุมที่สําคัญวัดแหงน้ีเปนสถานที่ที่พระพุทธองคประธาน
พุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเปนพระภิกษุณีรูปแรกของโลก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองไวสาล ี
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินาราน้ันเปนสวน

หน่ึงของแควนมัลละ  ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่มี
ความสําคัญเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่
ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค 

ระหวางทาง นําทานเดินทางสักการะ เกสรียาสถูป บริเวณที่พระพุทธองคทรงหันกลับมา
ทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลีเปนครั้ง
สุดทาย และพระราชทานบาตรใหกับ
พวกลิจฉวีกอนเดินทางไปยังกุสินารา 
เพ่ือเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 ส ถู ป แ ห ง น้ี ถู ก ขุ ด พ บ เมื่ อ ป
พุทธศักราช 2541 โดยเชื่อวากันวา
เปนสถูปที่สรางโดยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งมีขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก 
ดวยขนาดความสูงประมาณ 41 เมตร กอนที่ จะเกิดแผนดินไหวเมื่อป
พุทธศักราช 2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเคียง
พระสถูปแหงน้ียังปรากฏเสาอโศก 



 

 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองกุสินารา ณ โรงแรม... พรอมรับประทานอาหาร
คํ่าภายในโรงแรม 

 
วันที่เจ็ด(10) เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศอนิเดีย – เนปาล *** 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสาลวโนทยาน หรือป�าสาละ 

แหงแควนมัลละในสมัยพุทธกาล พรอมนํา
ทานชม ปรินิพพานสถูป เปนสถูปที่อยู
ดานหลังวิหารปรินิพพาน ซึ่งพระเจาอโศก
มหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย  
100,000 รูป ใหสรางขึ้นครอมกับพระแทน
ปรินิพพาน มีลักษณะเปนทรงบาตรควํ่าสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พรอม
ปรากฏเสาอโศกในบริเวณใกลเคียง 

จากน้ัน นําทานนมัสการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ วิหารปรินิพพาน เปน
พ ระพุ ท ธรูป ที่ เป น ศิ ลป ะใน สมั ย คุ ป ต ะ 
(พุทธศักราช 823 - 1093) โดยชางฝมือชาว
มธุรา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตร 
สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยูบนพระ
แทนจุณศิลา ที่ทําจากทรายแดงของเมืองจุน
นะ 

 วิหารแหงน้ีถูกขุดครั้งแรก เมื่อปพุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอรอเล็กซาน
เดอร คันน่ิงแฮม และถูกขุดเรื่อยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 2450 ไดคนพบ
โบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ประดิษฐาน ณ 
สถานที่แหงน้ี 

หลังจากน้ัน นําทานชม มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ทําพิธี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซ่ึงมีชื่อเรียก
ในทองถิ่นวารามภาร-กา-ฏีลา อยูหางจาก
ที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานประมาณ 1 
กิโลเมตร  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองกุสินารา 



 

 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเปนสังเวช
นียสถานแหงเดียวที่ไมอยูในประเทศอินเดีย อันเน่ืองมาจาก กอนที่สมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จมาประสูติ พระองคทานเปนพระบรมโพธิสัตวเจา ยัง
มิไดรับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปญจมหาวิโลกนะ" คือ 
การตรวจดูอันยิ่งใหญ 5 อยาง กอนที่จะตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับ
อาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย วาจะจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติ
สุดทายที่จะตรัสรู เปนพระพุทธเจามี 5 อยางที่พระบรมโพธิสัตวเจาทรงเลือก 
ดังน้ี 
1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย 
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป 
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริยศากยวงศ 
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลหาบริสุทธิ์ ไดบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป 

และกําหนดอายุของมารดา ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา 
เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม... 

พรอมรับประทานอาหารเย็น 
 
วันที่แปด(11) ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศเนปาล – อินเดีย *** 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูที่

เมืองไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล นํา
ทานชม วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งภายใน
วิหารจะปรากฏรูปปم�นของพระนางมายาเทวี 
(พระมารดาของพระพุทธเจา) ขณะพระองค
กําลังใหกําเนิดเจาชายสิทธัตถะ และ รูป
รอยเทาของเจาชายสิทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสา
อโศกซึ่งถูกฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมณระบุวาที่แหงน้ีคือสถานที่
เจาชายสิทธัตถะประสูติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมในลุมพินี เมืองไภรวา 
ประเทศเนปาล 



 

 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองสาวัตถี ซึ่งในสมัยพุทธกาลน้ัน เมืองสาวัตถีเปนเมือง
หลวงแหงแควนโกศล และมีความสําคัญกับศาสนาพุทธอยูมากมายเชนกัน 
เน่ืองจากเปนสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจําพรรษาอยูถึง 24 พรรษา 
และเปนเมืองที่พระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแกภิกษุและ
พุทธบริษัทใหบรรลุอมตธรรมเปนจํานวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยูจําพรรษา
นับพันนับหมื่นองค มี อุบาสกอุบาสิกาก็เปนเลิศกวาใครในแผนดิน สวน
พระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางดียิ่ง 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักเมืองสาวัตถีณ โรงแรม... พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่เกา(12) เมืองสาวัตถี–เมืองลัคเนาว 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นํ าท าน สั ก ก าระ  ส ถ าน ที่ แ ส ด งย ม ก

ปาฏิหาริยสถูป เปนสถานที่ สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของพระพุทธเจาทุกพระองค ที่แมแต
อัครสาวกไมสามารถแสดงได โดยปาฏิหาริย
ที่เกิดเปนลักษณะคู คือมี 2 เหตุการณ อัน
ประกอบไปดวย  การปราบทิฏฐิพวกเดียรถียภายใตตนมะมวงคัณฑามพฤกษ 
และการเสด็จขึ้นไปสวรรคชั้นที่ 2 หรือดาวดึงส เพื่อโปรดพระนางมายาเทวี 
พระพุทธมารดาของพระองค 

จากน้ัน นําทานเที่ยวชม วัดเชตวันมหาวิหารหรือ 
สาเหต (SAHET)พระอารามหลวงขององค
พระศาสดา จําพรรษาถึง 19 พรรษา โดย
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูบริจาคทรัพย
สมบัติในการสรางมหาวิหารแหงน้ี ซึ่งมีเน้ือ
ที่ทั้งสิ้น 80 ไร พรอมเยี่ยมชม สถานที่พระ
เทวทัตถูกแผนดินสูบ ซึ่งอยูบริเวณดานหนาวัดเชตวันมหาวิหาร และอานันท
โพธิ์ ตนโพธิ์ท่ีปลูกโดยพระอานนทในสมัยพุทธกาล ตนโพธิ์ตนน้ีปรากฏหลักฐาน
จารึกของหลวงจีนฟาเหียนและพระถังซัมจั๋ง โดยตนโพธิ์ดังกลาวยังคงยืนตนมา
จนปจจุบัน จากน้ัน... นําทานเยี่ยมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ที่
ไดรับการขุดคนและปรับแตงภูมิทัศนเปนอยางดี 



 

 

 วัดเชตวันมหาวิหารแหงน้ียังเปนสถานที่เกิดเรื่องราวและพระสูตรสําคัญๆ ใน
พระพุทธศาสนามากมายเชน เรื่องของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรีพระนาง
กิสาโคตมีเถรีการถวายอสทิสทานเรื่องพระพุทธองคทรงดูแลภิกษุไขพราหมณ
จูเฬกสาฏกทรงพยากรณสุบินนิมิต 16 ประการนางกาลียักษิณีนางจิญมาณวิกา
ถูกแผนดินสูบพระเทวทัตถูกแผนดินสูบ เปนตน ในสวนพระสูตรน้ันมีจํานวนมาก 
ที่สําคัญ ๆ เชน มหามงคลสูตร, ธชัคคสูตร, ทสธัมมสูตร, สาราณียธรรมสูตร, 
อหิราชสูตร, เมตตานสังสสูตร, คิริมานนทสูตร, ธัมมนิยามสูตร, อปณณกสูตร, 
อนุตตริยสูตร, พลสูตร, มัคควิภังคสูตร, โลกธัมมสูตร, ทสนารถกรณธัมมสูตร, 
อัคคัปปทานสูตร, ปธานสูตร, อินทริยสูตร, อนริยสูตร และสัปปุริสธัมมสูตร  

ตอจากน้ัน นําทานชม บานของอนาถบิณฑิก
เศรษ ฐี  เดิ มที ชื่ อ น ายสุ ทั ต ต ะ แต
ชาวบานนิยมเรียกวา อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เน่ืองจากความที่เปนคนใจบุญ
สุนทาน ชอบชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกยาก ซ่ึง
อนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ันไดพบกับพระ
พุทธองค  เมื่ อครั้ งเดินทางไปทํามา
คาขายที่เมืองราชคฤห และไดเลี้ยงภัตตาหารแกพระพุทธศาสดา พรอมไดสดับ
รับฟงพระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 จนบรรลุโสดาปตติผล 
จนกระทั่งไดอาราธนาพระพุทธองคไปประทับที่เมืองสาวัตถี โดยไดทําการซื้อ
พื้นที่สวนของเจาเชตมาสรางวัดเชตวันมหาวิหาร อันเปนที่มาของชื่อวัด และทํา
ใหมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี อุบาสกผูคอยอุปฏฐากพระพุทธศาสนา ทาน
ไดรับการยกยองใหเปนอุบาสกผูเลิศในการเปนผูถวายทาน 

 ปจจุบันสถานที่ดังกลาวหลงเหลือเพียง อาคารกออิฐสูงเทาตึก 2 ชั้นมีบันไดขึ้น
ไปถึงยอดตรงกลางท่ีเปนหองโถงใหญ สันนิษฐานวาเปนสถานที่เก็บทรัพยสมบัติ
ของมหาเศรษฐีในการสรางวัดเชตวันมหาวิหาร 

หลังจากน้ัน นําทานชม บานบิดาขององคุลีมาลหรือ
บานของปุโรหิต บิดาของพระสาวกที่มี
ชื่อเสียงในเมืองสาวัตถี การโปรดองคุลี
มาลครั้งน้ีถือวา เปนการที่พระพุทธเจา
ผจญมารไดรับชัยชนะ ครั้งที่ 4 จาก 8 
ครั้ง อันปรากฏตามพระชัยมงคลคาถาอันมีใจความดังน้ี 



 

 

 “อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวัน
ตัง 

  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ” 
 อันมีความหมายวา พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย จึงได

เอาชนะโจรชื่อ องคุลีมาล ผูแสนจะดุราย มีฝมือ ถือดาบวิ่งไลพระองคไปสิ้น
ระยะทาง 3 โยชนจึงขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแดทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัย
มงคลน้ันเถิดฯ 

 ปจจุบัน บานบิดาขององคุลีมาลน้ัน มีลักษณะเปนเนินสูง เปนอาคารอิฐกอ มี
โพรงเปนชองทางทะลุไปขางบนได ดานบนมีหองกวางปดทึบสี่ดาน ดานซายมือ
ของดานบนถูกเปดโลงถึงยอดอาคาร แตตามหลักฐานที่สันนิษฐานน้ันวานาจะ
เปนสถูปมากกวาที่พักอาศัย และสามารถเชื่อมเรื่องราวของสถานที่ที่สรางเพื่อ
เปนอนุสรณสถานแกพระสาวกองคหน่ึงที่เคยเขนฆาผูคนถึง 999 ชีวิตตัดน้ิวมือ
มารอยเปนมาลัยคลองคอ จนกระทั่งมาพบพระพุทธองคทรงเทศนโปรดจน
บรรลุเปนพระอรหันต 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองสาวัตถี 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองลัคเนาว (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  

ถึงเมืองลัคเนาวเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศไดรับฉายานามวาเมืองอาหรับ
ราตรตีั้งชื่อตามชื่อของพระลักษณนองชายของพระรามตอมาไดถูกเรียกเพี้ยนไป
จนกลายเปนชื่อในปจจบุันเมืองลัคเนาวเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนมากเมือง
หน่ึงของอินเดียปจจุบนัมีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2.6 ลานคนและก็เปนชุมทาง
รถไฟที่จะเชื่อมตอไปยังเมืองเดลลีจัยเปอรและเมืองอ่ืนๆ 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักเมืองลัคเนาว ณ โรงแรม... พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่สิบ(13) เมืองลัคเนาว–เดลลี  – กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทุกทานเดินทางสูสนามบินลัคเนาว โดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท... ใหบริการ

ทําการเช็คอินและบัตรโดยสาร  
11.10 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเมืองลัคเนาว สูสนามบินกรุงนิวเดลลี 

โดยสายการบิน Jet Airways (9W) เที่ยวบินที่ 9W916 
12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี  
14.30 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี สูกรุงเทพฯ โดยสายการ

บิน Jet Airways (9W) เที่ยวบินที่ 9W66 



 

 

20.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 

 
***หมายเหตุ*** กําหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและ
ตามตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียก
เก็บคานํ้ามันเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว) 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง -   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 

  -   รูปถายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 4 ใบ หนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน 

  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

คาบริการน้ีรวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ - เดลลี // 
เดลล-ี พาราณสี// ลัคเนาว - เดลลี // เดลลี- กรุงเทพฯ 

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 
3. คาธรรมเนียมวีซาอินเดีย และเนปาล 
4. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
7. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20กิโลกรัม 
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
9. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 
10. พระวิทยากรตลอดเสนทาง 4 สังเวชนีสถาน 
11. เสริมอาหารไทยและอาหารวาง  

 
 
 



 

 

อัตราตอนตนไมรวม 
1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน

ตางดาว 
2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
4. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศนทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท 
5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมัดจําทานละ20,000 บาทพรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 20,000บาท  

 

เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิม่ท่ีเกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 


