
 

 

รหัสทัวร BRS1901727 
ทัวรอินเดีย ตามรอยพระบาทท่ียาตราแหงองคพระพุทธศาสดา  
12 วัน 10 คืน (AI) 
 
ถ้ําอชันตา ถ้ําเอลโลรา ทัชมาฮาล ป�อมปราการเดาลาตาบัด วัดไทยสารนาถ พระมูลคันธกุฎี 
สักการะตนศรีมหาโพธ์ิ สถูปนางสุชาดา แมน้ําเนรัญชรา วัดพุทธนานาชาติ 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพมหานคร –กรุงนิวเดลลี – เมืองออรังกาบัด 
06.30 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ันผูโดยสารขาออก เพ่ือ

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

บิน  
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ีAI 333 

12.00 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงเกาแกของอินเดีย 
ประมาณการณวากอสรางเม่ือ 5000 ปกอนคริสตกาล สวนส่ิงกอสรางที่เกาแก
ที่สุดท่ีคนพบในปจจุบันมีอายุประมาณ 300 ป กอนคริสตกาล มีเมืองโบราณ
หลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปจจุบัน พ้ืนท่ีเขตเดลีเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก
อังกฤษไดยึดครองอินเดียเม่ือ ค.ศ. 1857 ไดยายเมืองหลวงไปยังเมือง
โคลคัตตา แตเดลีก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวงอีกคร้ังใน ค.ศ. 1911 โดยมีการ
สรางเมืองใหมข้ึนมา และใชช่ือวา “นิวเดลี” หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจสัมภาระเปนที่เรียบรอยแลว 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน 
17.50 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุงนิวเดลลี สูเมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน 

AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ี AI 441 
19.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองออรังกาบัด หลังจากรับสัมภาระเปนท่ีเรียบรอย

แลว...จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พรอมรับประทาน
อาหารค่ํา 

 
วันที่สอง  เมืองออรังกาบัด–ถ้ําอชันตา–เมืองออรังกาบัด 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสู กลุมถ้ําอชันตา (Ajanta 

Caves)มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไดรับประกาศ
จากองคการยูเนสโก เมื่อปคริสตศักราช 1983 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยรถโคช
ปรับอากาศ) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  



 

 

หลังอาหาร นําทานเขาชมกลุมถ้ําอชันตา (Ajanta Caves)การสรางถ้ําแหงน้ีใชวิธีการขุด
เจาะชองกลางหนาผา ท่ีมีจํานวนถ้ําทั้งส้ิน 30 ถ้ํา เรียงจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขา สหยาทรี (the Sahyadri hills) และแมน้ําวโฆ
ระ มีลักษณะเปนรูปทรงเกือกมา โดยการกอสรางถูกแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ 
ถ้ําลําดับที่ 1 - 29 ถูกสรางข้ึนในชวง 200 ปกอนคริสตศักราช และถ้ําลําดับที่ 
30 สรางข้ึนในชวงราวๆคริสตศักราช 500 – 650 ซึ่งภายในแตละถ้ํา ทานจะ
ไดพบการแกะสลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ําที่พรรณนาถึงพระพุทธประวัติ 
ซึ่งงานศิลปกรรมตางๆภายในถ้ําถูกกลาวขานวาเปนศิลปะยุคโบราณตนแบบ
งานศิลป�ของประเทศอินเดียพรอมใหทานรวมบันทึกหนาประวัติศาสตรความ
อลังการแหงมหาศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนา จนเกิดเปนกลุมถ้ําอชันตาท่ี
ประจักษสายตาชาวโลก แบบเจาะลึกเต็มวัน 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
โดยรถโคช 
ปรับอากาศ) 

เย็น นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พรอมรับประทานอาหารค่ํา 
 
วันที่สาม เมืองออรังกาบัด–ถ้ําเอลโลรา–เมืองออรังกาบัด– เมืองมุมไบ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ถ้ําเอลโลรา (ELLORA CAVES)(ปดทําการ

ทุกวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ) หมูถ้ําเหลาน้ีไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO เมื่อป
คริสตศักราช 1983 โดยถ้ําแหงน้ีสรางข้ึนในสมัยราชวงศคุปตะ 
เปนศาสนสถานที่ขุดเจาะเขาไปในภูเขา อันแสดงใหเห็นถึง
มิตรภาพที่แมจะตางศาสนากันแตสามารถอาศัยรวมกันได 
พรอมชมฝมือการแกะสลักหินใหเปนรูปลักษณท่ีงดงามย่ิง ซ่ึง
ถูกสรางข้ึนระหวางคริสตศตวรรษที่ 5 – 8 มีจํานวนถ้ําท้ังส้ิน 
34 ถ้ํา โดยแบงเปน เทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ํา พุทธสถาน 12 ถ้ํา 
และศาสนสถานของเชน 5 ถ้ํา ซ่ึงระยะเวลาการกอสรางน้ันใชเวลารอยกวาปจึง
แลวเสร็จ การสลักหินอันแข็งแกรงทั้งภายในและภายนอกถ้ําใหออกมาเปน
มรดกของคนท้ังโลกไดน้ัน มีที่มาจากศรัทธาอันแรงกลาของชางฝมือชาย ท่ี
เดินทางมาจากแควนตางๆท่ัวสารทิศ บรรจงแกะสลักดวยเทคนิคช้ันสูง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยรถโคชปรับอากาศ) 



 

 

จากน้ัน นําทานชมงานประติมากรรมการแกะสลักหินภายในถ้ําศาสนาฮินดูหมายเลข 16 
ซ่ึงแกะสลักเปนรูปเขาไกรลาสท่ีประทับของพระศิวะ ที่เพียบพรอมไปดวยความ
งดงามและอลังการ ที่ใชเน้ือที่ถึง 1,700 ตารางเมตร จากพ้ืนที่ท้ังหมด 6,500 
ตารางเมตร 

บาย รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 
หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนและ

วิถีชีวิตชาวเมืองทองถ่ินริมสองฝم�งทาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง โดย
รถโคชปรับอากาศ) 

ระหวางทาง นําทานผานชมป�อมปราการเดาลาตาบัด (DAULATABAD FORT)ป�อม
ปราการหินแกรนิตโบราณของชาวฮินดูแหง
เทือกเขาเทวคีรี ซ่ึงในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ
ราชวงศยารวะ ซ่ึงภายหลังถูกกษัตริยอลาอุดดิน คัล
จิ กษัตริยชาวมุสลิมเขายึดครองในคริสตศักราช 
1296 ตอมาในปคริสตศักราช 1328 เมืองและ
ป�อมปราการไดถูกผนวก และทําการเปล่ียนช่ือมา
เปน นครเดาลาตาบัด “เมืองแหงโชคลาภ” พรอมท้ังสถาปนาใหเปนเมืองหลวง
ของประเทศอินเดีย ภายใตการปกครองของพระเจามูฮําหมัด บิน ทักลัค ผูมี
แนวคิดยายพลเมืองจากเมืองเดลลีมาอยูที่นครแหงน้ี แตดวยระยะทางกวา 
1,127 กิโลเมตร และโรครายท่ีเปนอุปสรรค ทําใหการยายพลเมืองประสบ
ความลมเหลว กอนท่ีนครเดาลาตาบัดจะถูกทิ้งใหรกรางและตองยายไปสราง
เมืองใหม ณ เมือง 
ออรังกาบัด  

ณ เมืองออรังกาบัด นําทานเดินทางชม บีบี กา มัคบารา (BIBI KA MAQBARA)หรือ “มินิ ทัช
มาฮาล” แหงเดคคานต้ังอยูภายนอกกําแพงเมืองออรังกาบัดที่พระเจาอซัม ซาห 
พระโอรสของพระเจาออรังเซป ทรงมีพระบัญชาใหสรางข้ึนในป ค.ศ. 1678 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานที่รําลึกถึงพระนางราเบีย ธุรณี 
(RABIA DURRANI) ผูเปนมารดา และท่ีนา
ประหลาดใจจากขอความจารึกบริเวณดานหนาประตู
ทางเขา ท่ีปรากฏขอความวา “อนุสรณสถานแหงน้ี
ออกแบบและกํากับการกอสรางโดยนายชางอาทา 
อุลลาร (ATA-ULLAH) ซ่ึงนายชางคนดังกลาวเปน
บุตรชายของ อุสตารด อาหมัด ลาเฮารี (USTAD 



 

 

AHMAD LAHAURI) นักออกแบบที่สําคัญที่สุดในการสรางสุดยอด
สถาปตยกรรมของประเทศอินเดีย “ทัชมาฮาล” 

หลังจากน้ัน อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง เพ่ือเปนของฝากและของที่ระลึกในการ
เดินทางมายังเมืองออรังกาบัดแหงน้ี  

 เมืองออรังกาบัดมีของพ้ืนเมืองข้ึนช่ือ คือผาไหมฮิมรู (HIMROO SILK) ซ่ึงเปน
การทอผาไหมกับผาคอตตอน ท่ีถูกนําเผยแพรเม่ือคราวท่ี สุลตานชาวเติรกแหง
เดลลี มูฮําหมัดบินทุคลุค (MUHAMMAD BIN TUGHLUQ) คร้ันจะทําการ
ยายเมืองหลวงมายังป�อมปราการเดาลาตาบัด แหงเมืองออรังกาบัด ในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 14 

 ผาไหมฮิมรู เปนคําที่แผลงมาจากภาษาเปอรซียวา “ฮัมรู (HUM-ROO)” มี
ความหมายวา คลายคลึง (SIMILAR) เพราะผาฮิมรูไดใชกระบวนการทอแบบ
เดียวกับ ผาคุมคาวาบ (KUM-KHWAB) ของชาวเปอรเซีย แตแตกตางกันเพียง
วัสดุท่ีใชในการทอ เพราะผาคุมคาวาบน้ัน เปนผาสําหรับราชวงศของสุลตาน
เปอรเซียจึงทอมาจากดายเงินและทองคําแท 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองออรังกาบัด อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 

เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองมุมไบ โดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท ... ใหบริการทํา
การเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 

20.20 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองออรังกาบัด สูเมืองมุมไบ โดยสายการบิน 
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ี AI 441 

21.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CHHATRAPATI SHIVAJI เมืองมุมไบ 
(TERMINAL 2) หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจสัมภาระเรียบรอย
แลว...จากน้ัน นําทานเขาสูที่พักโรงแรม.............. ในเมืองมุมไบ 

 
วันที่ส่ี เมืองมุมไบ – เมืองพาราณสี 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูสนามบินเมืองมุมไบ 
10.25 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองมุมไบ สูเมืองพาราณสี โดยสายการบิน 

AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ี AI 695 
12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพาราณสี  หลังจากรับสัมภาระเปนที่เรียบรอย

แลว... 
 นําทุกทานเดินทางสู วัดไทยสารนาถ พรอมรับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

หลังอาหาร นําทานชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ซ่ึงสรางขึ้นโดยพระเจาอโศก
มหาราช พรอมปรากฏเสาอโศกในพ้ืนที่ดังกลาว พรอมนํา
ทานนมัสการ ธัมเมกขสถูป เปนสถูปท่ีสรางเพ่ืออุทิศแด
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ่ึงเห็นธรรมเปนทานแรก สถูป
แหงน้ีมีสถาปตยกรรมแบบเมาริยะ เปนทรงกลมแบบบาตร
ควํ่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองคเกา
ถูกทําลายไดมีการสรางสถูปแหงน้ีข้ึนมาใหม เม่ือป
พุทธศักราช 2337 และนําทานสักการะ ธัมมราชิกสถูป 
เปนสถานที่ท่ีพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาในชวงฤดูฝน
แรกหลังจากทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ธัมมราชิกสถูปสรางข้ึนเปน
อนุสรณในสถานที่ท่ีเช่ือวาเปนท่ีประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณ
สูตร” โปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 หลังจากวันท่ีพระพุทธองคทรงแสดง “ธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรวาดวยการหมุนกงลอแหงพระธรรมอันเปนพระสูตร
แรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 ค่ํา เดือน 8 พระพุทธองคไดทรงแสด
งอนัตตลักขณสูตรโปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 ทําใหทั้งหมดไดเขาใจชัดเจนถึง
ความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตนถาวรเที่ยงแทของขันธ ของสังขารธรรม ทํา
ใหปญจวัคคียทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนไดและได
บรรลุเปนพระอรหันตพรอมกันเปนคร้ังแรกของ
โลกในท่ีสุด 

 

ค่ํา นําทานลองเรือชมวิถีชีวิตความเปนอยู และชม
พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิในแมน้ําคงคา สายน้ําอัน
ศักด์ิสิทธ์ิที่หลอเล้ียงชาวอินเดียมาแตโบราณ
กาล 

 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Meadows หรือเทียบเทา พรอมรับประทานอาหาร
ค่ํา 

 
วันทีห่า เมืองพาราณสี – พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู พุทธคยา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Taj Darbar หรือเทียบเทา  พรอมรับประทาน
อาหารเย็น 
 
วันทีห่ก พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังจากน้ัน นําทานเขานมัสการ พระมหาเจดีย 

พุทธคยา พรอมสักการะองคพระประธาน “พระ
พุทธเมตตา” และสักการะตนศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตนโพธิ์
ตนดังกลาวเปนตนท่ี 4 จากตนศรีมหาโพธิ์ตนแรกท่ี
พระพุทธเจาทรงตรัสรู โดยสําหรับตนพระศรีมหา
โพธ์ิตนแรกน้ันเปนสหชาติกับพระพุทธเจา (เกิดใน
วันเดียวกับวันท่ีเจาชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ป จนในสมัยพระเจา
อโศกมหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศกมหาราช เพราะ
ความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวงแหนตนพระศรีมหาโพธ์ิตนน้ีจนไมสนใจ
พระนาง ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สองน้ันปลูกโดยพระเจาอโศกมหาราช จาก
หนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ป จนถูก
ทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 ดวยน้ํามือของพระราชาฮินดู
แหงเบงกอลพระนามวาศศางกา ซ่ึงพระองคอิจฉาพระพุทธศาสนาท่ีมีความ
รุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตนโพธิ์ตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธ์ิ
ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริยพระองคสุดทายแหงราชวงศเมา
รยะ และตนท่ีสามน้ีมีอายุยืนมากวา 1,258 –1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่
อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรีมหาโพธ์ิตนที่ส่ี ท่ียังคงยืนตน
มาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร อเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม เม่ือป
พุทธศักราช 2423 

 พรอมนําทานสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เปนเวลา 7 สัปดาหหลังจากตรัสรูดวยพระองค
เอง อันประกอบไปดวย 

 1) เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสนใตตนศรีมหาโพธิ์ พรอมเสวยวิมุตติสุข
ตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 1 

 2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได
กะพริบ 
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาหที่ 2 



 

 

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

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตน 
ศรีมหาโพธิ์ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนท่ีพักของคนเล้ียงแกะ ใน
สัปดาหที่ 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
ตน 
ศรีมหาโพธิ์ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
ในสัปดาหที่ 7 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบันเปนเนิน

ดินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูงประมาณ 4 เมตร 
รอบๆเปนลานกวางมีรองรอยการขุดดินหา
โบราณวัตถุ สถูปแหงน้ีถูกสรางเปนอนุสรณสถานโดย
พระเจาอโศกมหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผู
ท่ีถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําใหกับ
พระพุทธเจา ในชวงท่ีพระพุทธองคทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวย
อาหารตามปกติ 

ตอจากน้ัน นําทานเย่ียมชม แมน้ําเนรัญชรา สถานที่สําคัญ
ทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการถวายขาว
มธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนางสุชาดา และ
พระองคไดอธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองค
ทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาดทองคําลอยทวน
สายน้ํา 

 
จากน้ัน นําทานเย่ียมชม วัดพุทธนานาชาติ เชน วัดไทย

พุทธคยา วัดพุทธศรีลังกา วัดพุทธญี่ปุ�น วัดพุทธ
ฑิเบต เปนตน อิสระใหทานชมสถาปตยกรรมใน



 

 

การสรางโบสถ วิหารท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละประเทศ  
 อิสระช็อปปم�ง ตามอัธยาศัย 
ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Taj Darbar หรือเทียบเทา พรอมรับประทาน

อาหารเย็น 
 
วันที่เจ็ด  พุทธคยา  – เมืองราชคฤห–นาลันทา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูเมืองนาลันทา รัฐพิหาร 

ประเทศอินเดีย พรอมนําทานชมมหาวิทยาลัยนา
ลันทา สถานท่ีกําเนิดของอัครสาวกองคสําคัญ คือ 
พระสารีบุตร ผูเปนเลิศทางดานปญญา โดยมี
หลักฐานบงช้ีคือ สถูปท่ีเปนอนุสรณสถานตอพระ
มหาเถระรูปน้ี เมืองนาลันทา ยังไดรับการสมญา
นาม เมืองแหงความรู เพราะมีมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดในโลก (โดย
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยนาลันทาเร่ิมข้ึนโดย ถูกสรางข้ึนในสมัยกษัตริย
ราชวงศคุปตะพระองคหน่ึงพระนามวาศักราทิตย หรือกุมารคุปตะท่ี 1 
ครองราชยประมาณระหวางปพุทธศักราช 958-998 ไดทรงสรางวัดอันเปน
สถานศึกษาข้ึนแหงหน่ึงท่ีเมืองนาลันทาและกษัตริยพระองคตอๆ มาในราชวงศ
น้ีก็ไดสรางวัดอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนในโอกาสตางๆ จนมีถึง 6 วัด และสรางกําแพง
ลอมรอบ โดยขนานนามวา “นาลันทามหาวิหาร” ตอมาเมื่อพุทธศักราช 1742 
มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการลมสลาย เม่ือถูกกองทัพมุสลิมเติรกเขา
ครอบครองดินแดนและเผาทําลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจนฆาพระภิกษุ 
นักศึกษา และคณาจารย ไปอยางมากมาย เม่ือมหาวิทยาลัยนาลันทาลมสลาย
ไปแลวช่ือเสียงของเมืองนาลันทาก็คอยๆถูกลบเลือนจากคนท่ัวไป จนกระทั่งป
พุทธศักราชท่ี 2403 เซอร อเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม "บิดาแหงการสํารวจ
โบราณคดีอินเดีย" ไดคนพบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซ่ึงใน
ขณะน้ันเปนเพียงกองดินสูงเทาน้ัน ตอมาจึงไดขุดสํารวจตาม
หลักวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ไดปรากฏแกสายตา
ชาวโลกอีกคร้ัง 

จากน้ัน นําทานสักการะหลวงพอดําแหงนาลันทา (มีลักษณะพระเกตุ
ทรงบัวตูม ปางน่ังขัดสมาธิ พระหัตถช้ีแมพระธรณีเปนพยาน 
แกะสลักดวยหินดํา หนาตักกวาง 60 น้ิว สูงนับจากพระเพลา



 

 

ถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สรางข้ึนในสมัยพระเจาเทวาปาล ในปพุทธศักราชท่ี 
1353 

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

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
จากน้ัน นําทานชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป�าไผ สถานท่ีกําเนิดวัน

สําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซ่ึงเปนสถานท่ีพระพุทธเจา
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขตอหนาพระสงฆท่ีพระองคทรง
บวชใหทั้งหมด และวัดเวฬุวันมหาวิหารยังเปนวัดแหงแรก
ของพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ที่พระเจาพิมพิสารถวาย
ใหกับองคพระศาสดา 

ตอจากน้ัน นําทานชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ซ่ึงถวาย
เปนสังฆาวาส และเปนโรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ
อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองคดวยเชนเดียวกัน เม่ือคร้ังเหตุการณพระเทวทัต
ผลักกอนหิน 

หลังจากน้ัน นําทานเดินทางชมจุดสําคัญตางๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานท่ีประทับพรรษาแรก
ของพระพุทธเจา ซ่ึงปรากฏหลักฐานหลายจุดที่
เก่ียวของกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไปดวย  

 1. ถ้ําพระโมคคัลลานะ ที่พํานักและบําเพ็ญเพียร
ของอัครสาวกเบ้ืองซาย ผูเปนเอตทัคคะที่มี
อิทธิฤทธ์ิเปนเลิศ และเปนสถานที่พระโมคคัล
ลานะมองเห็นอชครเปรตท่ีมีความสูง 25 
โยชน (1 โยชน มีคาเทากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซ่ึงพระ
พุทธองคทรงเลาถึงอดีตชาติของเปรตตนน้ัน 

 2. ที่กล้ิงหินของพระเทวทัต เปนจุดที่สามารถมองเห็นจากบริเวณดานหนาถ้ํา 
พระโมคคัลลานะ ที่ปรากฏกอนหินเรียงกัน 3 กอน มีชองระหวางเขาสามารถ



 

 

เดินเขาไปได ซ่ึงในสมัยพุทธกาลน้ัน เสนทางดังกลาวเปนเสนทางข้ึน-ลงเพียง
ทางเดียว ซ่ึงเช่ือกันวาพระเทวทัตพยายามกล้ิงหินจากขางบนโดยหวังปลง
พระชนมองคพระศาสดา แตสุดทายสามารถทําอันตรายตอพระพุทธองคได
เพียงหอพระโลหิต 

 3. ถ้ําสุกรขาตา (ถ้ําพระสารีบุตร) ที่พํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบ้ือง
ขวา  
ผูเปนเอตทัคคะที่มีปญญาเปนเลิศ ท่ีสามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน 
หลังจาก 
การอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎ ีต้ังอยูดานหนาพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบเหลากษัตริย เทวดา และพุทธศาสนิกชนท่ีตองการเขาเฝ�าสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 

 5. พระคันธกุฎี ซ่ึงเคยเปนกุฏิของพระพุทธเจา มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร 
และเปนสถานท่ีแสดงพระธรรมหลายสูตรตอพระเจาพิมพิสารและ
พุทธศาสนิกชน 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม  Patliputra Continental หรือเทียบเทา พรอม
รับประทานอาหารค่ํา 

 
วันที่แปด  นาลันทา  –  เมืองไวสาลี – สถูปเกสรียา –เมืองกุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานชม ปาวาลเจดียหรือสารีริกธาตุสถูป ซ่ึง

เปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่
ไดรับแบง 1 ใน 8 สวน เม่ือคร้ังที่โทณ
พราหมณไดทําพิธีแบงใหกับ 8 นคร ภายหลัง
การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ โดยเม่ือป
พุทธศักราช 2501 ไดมีการขุดพบผอบบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ จึงเปนสถานที่สามารถ
ระบุไดวาเปนสถานที่ต้ังของแควนวัชชี และใน
สมัยพุทธกาลน้ัน ยังเปนสถานท่ีพระยามารได
เขามากราบทูลขอใหพระองคปลงอายุสังขาร
เสด็จปรินิพพาน ณ สถานท่ีแหงน้ี  โดยพระ
พุทธองคทรงตรัสในวันปลงอายุสังขาร “สังขาร 



 

 

ทั้งหลายมีความเส่ือมเปนธรรมดา ขอทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึง
พรอมเถิด ชนเหลาใดทั้งเด็ก ท้ังผูใหญ ทั้งพาล ท้ังบัณฑิต ท้ังมั่งมี ท้ังขัดสน 
ลวนมีความตายเปนเบ้ืองหนา” 

จากน้ัน นําทานชม กุฎาคารศาลา วัดป�ามหาวัน ท่ีมีลักษณะเปนสถูปทรงบาตรคว่ํา ซ่ึง
กษัตริย 
ลิจฉวีทรงสรางถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงพระพุทธองคทรงประทับ
จําพรรษา ณ สถานที่แหงน้ี ในพรรษาที่ 5 พรอมนําทานชมเสาอโศกรูปสิงหที่
เช่ือวามีความสมบูรณท่ีสุด ท่ีอยูในลักษณะน่ังหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่มี
ความสมบูรณที่สุด 

 ในปจจุบันสถานที่แหงน้ีหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆา
ราม หองพัก หองประชุมที่สําคัญวัดแหงน้ีเปนสถานที่ที่พระพุทธองคประธาน
พุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเปนพระภิกษุณีรูปแรกของโลก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินาราน้ันเปนสวน

หน่ึงของแควนมัลละ  ซ่ึงเปนสถานที่ต้ังของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละท่ีมี
ความสําคัญเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานท่ี
ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค 

ระหวางทาง ผานชม เกสรียาสถูป บริเวณท่ีพระพุทธองค
ทรงหันกลับมาทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลี
เปนคร้ังสุดทาย และพระราชทานบาตร
ใหกับพวกลิจฉวีกอนเดินทางไปยังกุสินารา 
เพ่ือเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 สถูปแหงน้ีถูกขุดพบเม่ือปพุทธศักราช 
2541 โดยเช่ือวากันวาเปนสถูปท่ีสรางโดย
พระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงมีขนาดใหญและสูง
ที่สุดในโลก ดวยขนาดความสูงประมาณ 41 
เมตร กอนท่ีจะเกิดแผนดินไหวเมื่อป
พุทธศักราช 2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 
35 เมตร  โดยบริเวณใกลเคียงพระสถูปแหงน้ี
ยังปรากฏเสาอโศก 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูสาลวโนทยาน หรือป�าสาละ แหงแควนมัลละในสมัยพุทธกาล 
พรอมนําทานชม ปรินิพพานสถูป เปนสถูปที่อยูดานหลังวิหารปรินิพพาน ซ่ึง



 

 

พระเจาอโศกมหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย 100,000 รูป ใหสรางข้ึน
ครอมกับพระแทนปรินิพพาน มีลักษณะเปนทรงบาตรคว่ําสูง 65 เมตร มียอด
ฉัตร 3 ช้ัน พรอมปรากฏเสาอโศกในบริเวณใกลเคียง 

จากน้ัน นําทานนมัสการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ 
วิหารปรินิพพาน เปนพระพุทธรูปท่ีเปนศิลปะใน
สมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823 - 1093) โดย
ชางฝมือชาวมธุรา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 
เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยูบนพระ
แทนจุณศิลา ท่ีทําจากทรายแดงของเมืองจุนนะ 

 วิหารแหงน้ีถูกขุดคร้ังแรก เมื่อปพุทธศักราช 
2397 โดยนายพลเซอร อเล็กซานเดอร คันน่ิง
แฮม และถูกขุดเร่ือยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 
2450 ไดคนพบโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้ง
พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ประดิษฐาน ณ 
สถานท่ีแหงน้ี 

หลังจากน้ัน นําทานชม มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ทําพิธีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ซ่ึงมีช่ือเรียกในทองถ่ินวารามภาร-กา-ฏีลา อยูหางจาก
ที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานประมาณ 1 กิโลเมตร  

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Om Residency หรือเทียบเทา พรอมรับประทาน
อาหารค่ํา 

 
วันทีเ่กา  เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล 
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศอินเดีย – เนปาล *** 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเปนสังเวช

นียสถานแหงเดียวที่ไมอยูในประเทศอินเดีย อันเน่ืองมาจาก กอนท่ีสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จมาประสูติ พระองคทานเปนพระบรมโพธิสัตวเจา ยัง
มิไดรับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปญจมหาวิโลกนะ" คือ 
การตรวจดูอันย่ิงใหญ 5 อยาง กอนที่จะตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับ
อาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย วาจะจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติ
สุดทายท่ีจะตรัสรู เปนพระพุทธเจามี 5 อยางที่พระบรมโพธิสัตวเจาทรงเลือก 
ดังน้ี 



 

 

1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย 
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป 
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริยศากยวงศ 
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลหาบริสุทธิ์ ไดบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป 

และกําหนดอายุของมารดา ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังอาหาร นําทานเย่ียมชม สวนลุมพินีวัน ต้ังอยูท่ีเมือง

ไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล นําทานชม 
วิหารมายาเทวี สถานท่ีประสูติของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงภายในวิหารจะปรากฏรูป
ปم�นของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของ
พระพุทธเจา) ขณะพระองคกําลังใหกําเนิด
เจาชายสิทธัตถะ และ รูปรอยเทาของเจาชายสิทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ 
สระโบกขรณี และเสาอโศกซ่ึงถูกฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมณระบุ
วาที่แหงน้ีคือสถานท่ีเจาชายสิทธัตถะประสูติ 

เย็น นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมWhite Lotus หรือเทียบเทา พรอมรับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันที่สิบ  ลุมพินี – เมืองสาวัตถี 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองสาวัตถี ซ่ึงในสมัยพุทธกาลน้ัน เมืองสาวัตถีเปนเมือง

หลวงแหงแควนโกศล และมีความสําคัญกับศาสนาพุทธอยูมากมายเชนกัน 
เน่ืองจากเปนสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจําพรรษาอยูถึง 24 พรรษา 
และเปนเมืองท่ีพระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแกภิกษุและ
พุทธบริษัทใหบรรลุอมตธรรมเปนจํานวนมาก มี
พระอรหันตสาวกอยูจําพรรษานับพันนับหมื่นองค 
มีอุบาสกอุบาสิกาก็เปนเลิศกวาใครในแผนดิน สวน
พระราชาก็ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยาง
ดีย่ิง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังอาหาร นําทานสักการะ สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริยสถูป



 

 

เปนสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของ
พระพุทธเจาทุกพระองค ที่แมแตอัครสาวกไมสามารถแสดงได โดยปาฏิหาริยท่ี
เกิดเปนลักษณะคู คือมี 2 เหตุการณ อันประกอบไปดวย  การปราบทิฏฐิพวก
เดียรถียภายใตตนมะมวงคัณฑามพฤกษ และการเสด็จข้ึนไปสวรรคช้ันที่ 2 หรือ
ดาวดึงส เพ่ือโปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค 

จากน้ัน นําทานเท่ียวชม วัดเชตวันมหาวิหารหรือ 
สาเหต (SAHET)พระอารามหลวงขององคพระ
ศาสดา จําพรรษาถึง 19 พรรษา โดยทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐีผูบริจาคทรัพยสมบัติในการสราง
มหาวิหารแหงน้ี ซ่ึงมีเน้ือที่ท้ังส้ิน 80 ไร พรอม
เย่ียมชม สถานท่ีพระเทวทัตถูกแผนดินสูบ ซึ่งอยู
บริเวณดานหนาวัดเชตวันมหาวิหาร และอานันทโพธิ์ ตนโพธ์ิที่ปลูกโดยพระ
อานนทในสมัยพุทธกาล ตนโพธ์ิตนน้ีปรากฏหลักฐานจารึกของหลวงจีนฟาเหียน
และพระถังซัมจ๋ัง โดยตนโพธ์ิดังกลาวยังคงยืนตนมาจนปจจุบัน จากน้ัน... นํา
ทานเย่ียมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ที่ไดรับการขุดคนและปรับแตง
ภูมิทัศนเปนอยางดี 

 วัดเชตวันมหาวิหารแหงน้ียังเปนสถานที่เกิดเร่ืองราวและพระสูตรสําคัญๆ ใน
พระพุทธศาสนามากมายเชน เร่ืองของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรีพระนาง
กิสาโคตมีเถรีการถวายอสทิสทานเร่ืองพระพุทธองคทรงดูแลภิกษุไขพราหมณ
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 บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เดิม
ทีช่ือนายสุทัตตะ แตชาวบานนิยมเรียกวา 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เน่ืองจากความที่เปนคน
ใจบุญสุนทาน ชอบชวยเหลือผูอ่ืนท่ีตกยาก 
ซ่ึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ันไดพบกับพระพุทธ
องค เมื่อคร้ังเดินทางไปทํามาคาขายที่เมือง
ราชคฤห และไดเล้ียงภัตตาหารแกพระพุทธ



 

 

ศาสดา พรอมไดสดับรับฟงพระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 จน
บรรลุโสดาปตติผล จนกระทั่งไดอาราธนาพระพุทธองคไปประทับท่ีเมืองสาวัตถี 
โดยไดทําการซ้ือพ้ืนท่ีสวนของเจาเชตมาสรางวัดเชตวันมหาวิหาร อันเปนที่มา
ของช่ือวัด และทําใหมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี อุบาสกผูคอยอุปฏฐาก
พระพุทธศาสนา ทานไดรับการยกยองใหเปนอุบาสกผูเลิศในการเปนผูถวาย
ทาน 

 ปจจุบันสถานท่ีดังกลาวหลงเหลือเพียง อาคารกออิฐสูงเทาตึก 2 ช้ันมีบันไดข้ึน
ไปถึงยอดตรงกลางท่ีเปนหองโถงใหญ สันนิษฐานวาเปนสถานที่เก็บทรัพยสมบัติ
ของมหาเศรษฐีในการสรางวัดเชตวันมหาวิหาร 

หลังจากน้ัน นําทานชม บานบิดาขององคุลีมาลหรือบาน
ของปุโรหิต บิดาของพระสาวกที่มีช่ือเสียงใน
เมืองสาวัตถี การโปรดองคุลีมาลคร้ังน้ีถือวา 
เปนการท่ีพระพุทธเจาผจญมารไดรับชัยชนะ 
คร้ังท่ี 4 จาก 8 คร้ัง อันปรากฏตามพระชัย
มงคลคาถาอันมีใจความดังน้ี 

 “อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวัน
ตัง 

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

เอาชนะโจรช่ือ องคุลีมาล ผูแสนจะดุราย มีฝมือ ถือดาบว่ิงไลพระองคไปส้ิน
ระยะทาง 3 โยชนจึงขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแดทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัย
มงคลน้ันเถิดฯ 

 ปจจุบัน บานบิดาขององคุลีมาลน้ัน มีลักษณะเปนเนินสูง เปนอาคารอิฐกอ มี
โพรงเปนชองทางทะลุไปขางบนได ดานบนมีหองกวางปดทึบส่ีดาน ดานซายมือ
ของดานบนถูกเปดโลงถึงยอดอาคาร แตตามหลักฐานท่ีสันนิษฐานน้ันวานาจะ
เปนสถูปมากกวาท่ีพักอาศัย และสามารถเช่ือมเร่ืองราวของสถานท่ีที่สรางเพ่ือ
เปนอนุสรณสถานแกพระสาวกองคหน่ึงท่ีเคยเขนฆาผูคนถึง 999 ชีวิตตัดน้ิวมือ
มารอยเปนมาลัยคลองคอ จนกระท่ังมาพบพระพุทธองคทรงเทศนโปรดจน
บรรลุเปนพระอรหันต 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Lotus Sutra หรือเทียบเทา พรอมรับประทาน
อาหารค่ํา 

 



 

 

วันที่สิบเอ็ด  เมืองสาวัตถี – เมืองลัคเนาว – กรุงนิวเดลลี 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองลัคเนาว 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 
14.05 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินประจําเมืองลัคเนาว สูกรุงนิวเดลลี โดยสายการ

บิน  
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ี AI 432 

15.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงเกาแกของอินเดีย 
ประมาณการณวากอสรางเม่ือ 5000 ปกอนคริสตกาล สวนส่ิงกอสรางที่เกาแก
ที่สุดท่ีคนพบในปจจุบันมีอายุประมาณ 300 ป กอนคริสตกาล มีเมืองโบราณ
หลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปจจุบัน พ้ืนท่ีเขตเดลีเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก
อังกฤษไดยึดครองอินเดียเม่ือ ค.ศ. 1857 ไดยายเมืองหลวงไปยังเมือง
โคลคัตตา แตเดลีก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวงอีกคร้ังใน ค.ศ. 1911 โดยมีการ
สรางเมืองใหมข้ึนมา และใชช่ือวา “นิวเดลี” หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจสัมภาระเปนที่เรียบรอยแลว 

 อิสระรับประทานอาหารเย็น ภายในสนามบิน 
23.00 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี สูกรุงเทพมหานครโดย

สายการบิน AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 334 
 
วันที่สิบสอง  กรุงเทพมหานคร 
04.45 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 

***หมายเหตุ***   กําหนดการเดินทางและเวลาน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปนและตาม
ตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามัน
เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 

 

 



 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง  

   -   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวัน
เดินทาง 

  -   รูปถายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 4 ใบ หนาตรง ฉากหลัง
สีขาวเทาน้ัน  

  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

คาบริการน้ีรวม 

1. ต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพฯ – เดลลี - พาราณสี // ลัคเนาว – เดลลี - ออรังกา
บัด //  ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ  

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 25 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
8. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 

2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
4. คาวีซาอินเดีย (แบบออนไลน) และวีซาเนปาล 3,900 บาท 

5. คาทิปมัคคุเทศกอินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมทานละ 1,500 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตพิจารณาในบริการ 

 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 จองมัดจําทานละ25,000 บาทพรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 25,000 บาท  

 
การเตรียมของเดินทาง 

1.  สําหรับทานที่มีโรคประจําตัว โปรดแจงหัวหนาทัวรใหทราบ และนํายาของทานติดตัวไปใหเพียงพอ
ตลอดรายการ 

2.  เส้ือกันลม  ผาพันคอ ถุงเทา รองเทาใสท่ีเดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เส้ือผาควรสวมสบาย ๆ ซักงาย แหง
งาย ไมตองรีด 

3.  คุณผูหญิงขอแนะนําใหใสกระโปรงยาวหรือกางเกงที่เปนผายืด เพ่ือความสะดวกในการเขาหองน้ํา 
(แบบธรรมชาติ) 

     หมวกกันแดดหรือรม,  ผาปดจมูกกันฝุ�น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงคอนขางเยอะ ) กลองและฟลม
ถายภาพ ปล๊ักชารจแบตเตอร่ีของกลอง      ดิจิตอล ปล๊ักแปลงขาเสียบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคําเปลว รม
หรือหมวก แวนตาคอนเทคเลนส แวนกันแดด ฯลฯ 

 4.  ของใชสวนตัว พวกแชมพู สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ผาเช็ดตัว ผาผลัดเปล่ียนเวลาอาบน้ํา 

 5.  กระเป�าเดินทางน้ําหนักรวมตองไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม หากน้ําหนักของทานเกิน ทาน
ตองเปนผูรับผิดชอบคาระวางน้ําหนักสวนเกินท่ีทางสายการบินเรียกเก็บจากทาน 

 6.  เงินท่ีนําไปใชสวนตัวควรแลกเปนดอลลาหสหรัฐ หรือเงินบาท  หากไมสะดวกแลกเงิน
ดอลลารไป สามารถนําเงินบาทไปแลกที่อินเดียกับรานแลกเงินได  และควรเก็บส่ิงของมีคาไวให
เรียบรอย เพ่ือป�องกันการสูญหายอันอาจจะเกิดข้ึนได 



 

 

เง่ือนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

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

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 

 


