
 

 

รหัสทัวร BRS1902255 

ทัวรอินเดีย  ตามรอยพระบาทนอมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน 
8 วัน 7 คืน  (FD) 
เมืองพุทธคยา   เมืองสารนาถ   เมืองกุสินารา   เมืองลมุพินี 
 

 



 

 

เสนทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแหงองคพระพุทธศาสดา 
นอมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน(8 วัน 7 คนื) (พักโรงแรม)  

 โดยสายการบินแอรเอเชีย 

ราคาทานละ  27,900 บาท (ไมรวมวีซา) 
เดินทาง 21 – 28 พฤศจิกายน 62,  26 ธันวาคม – 2 มกราคม 63, 
25 ม.ค. – 1 ก.พ. 63,  8 – 15 กุมภาพนัธ 63,  19 – 26 มี.ค. 63 

  
วันแรก กรุงเทพมหานคร –เมืองพุทธคยา 
05.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย

การบินแอรเอเชีย (FD) เพื่อทําการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัท ... ใหการตอนรับ 

08.20 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สูเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดย
สายการบินแอรเอเชีย (FD) เท่ียวบินที ่FD122(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพุทธคยา หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม.......... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร ภายในโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน  นําทานเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบันเปนเนินดินสูงมีการกออิฐลอมรอบ

สูงประมาณ 4 เมตร รอบๆเปนลานกวางมี
รองรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแหงน้ี
ถูกสรางเปนอนุสรณสถานโดยพระเจาอโศก
มหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผูที่
ถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําใหกับ
พระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธองคทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวย
อาหารตามปกต ิ

ตอจากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่
สําคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการ
ถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจาก



 

 

นางสุชาดา และพระองคไดอธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองคทานสามารถตรัสรู
ได ขอใหถาดทองคําลอยทวนสายน้ํา 

 นําทานชมวัดพุทธนานาชาติ อาทิ เชน วัดทิเบต วัดญี่ปุ�น วัดภูฎาน และวัดไทย
ซึ่งแตละวัดมีความงดงามที่แตกตางกัน 

หลังจากน้ัน นําทานเขานมัสการ พระมหาเจดียพุทธคยา พรอม
สักการะองคพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ
สักการะตนศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 
4 จากตนศรีมหาโพธิ์ตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู 
โดยสําหรับตนพระศรีมหาโพธิ์ตนแรกน้ันเปนสหชาติ
กับพระพุทธเจา (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ป จนในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวงแหนตนพระศรีมหาโพธิ์ตน
น้ีจนไมสนใจพระนาง ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สองน้ันปลูกโดยพระเจาอโศก
มหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 
ป จนถูกทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 ดวยน้ํามือของพระราชา
ฮินดูแหงเบงกอลพระนามวาศศางกา ซึ่งพระองคอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความ
รุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตนโพธ์ิตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธ์ิ
ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริยพระองคสุดทายแหงราชวงศเมา
รยะ และตนที่สามน้ีมีอายุยืนมากวา 1,258 –1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่
อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่สี่ ที่ยังคงยืนตน
มาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอรอเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม เมื่อปพุทธศักราช 
2423 

 พรอมนําทานสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เปนเวลา 7 สัปดาหหลังจากตรัสรูดวยพระองค
เอง อันประกอบไปดวย 

 1) เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสนใตตนศรีมหาโพธิ์ พรอมเสวยวิมุตติสุข
ตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 1 



 

 

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

 3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมเปน
เวลา 7 วัน ในสัปดาหท่ี 3 

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

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ใน
สัปดาหท่ี 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของตนศรมีหาโพธิ์ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
ในสัปดาหท่ี 7 

เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรมTaj Darbar หรือ
เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 

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

 
วันที่สอง พุทธคยา – เมืองราชคฤห – นาลันทา – เมืองปตตานะ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสูเมืองราชคฤห หรือเบญจคีรีนคร แปลวา เมืองที่มีเขา

ทั้ง 5 อันไดแก เขาคิชกูฏ เขาปณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ 
เมืองราชคฤหในสมัยพุทธกาลน้ันเดิมทีเปนเมืองหลวงของแควนมคธ ที่มี
ประวัติศาสตรของศาสนาพุทธอยางมากมาย มีเจาเมืองปกครองในยุคน้ันคือ
พระเจาพิมพิสารที่ถือไดวาเปนโยมอุปฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่มี
สวนชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาที่สําคัญอยางมาก ดวยการถวายพื้นท่ีสําหรับ



 

 

เปนพุทธสถานแหงแรก และเมืองราชคฤหยังเปนสถานที่ที่เกิดเหตุการณสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

หลังจากน้ัน นําทานเดินทางชมจุดสําคัญตางๆ ณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรก
ของพระพุทธเจา ซึ่งปรากฏหลักฐานหลายจุดที่
เกี่ยวของกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไป
ดวย  

 1. ถํ้าพระโมคคัลลานะ ที่พํานักและบําเพ็ญ
เพียรของอัครสาวกเบื้องซาย ผูเปนเอตทัคคะ
ที่มีอิทธิฤทธิ์เปนเลิศ และเปนสถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตที่มี
ความสูง 25 โยชน (1 โยชน มีคาเทากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึง
หาง ซึ่งพระพุทธองคทรงเลาถึงอดีตชาติของเปรตตนน้ัน 

 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัตเปนจุดที่สามารถมองเห็นจากบริเวณดานหนาถํ้า 
พระโมคคัลลานะ ที่ปรากฏกอนหินเรียงกัน 3 กอน มีชองระหวางเขาสามารถ
เดินเขาไปได ซึ่งในสมัยพุทธกาลน้ัน เสนทางดังกลาวเปนเสนทางขึ้น-ลงเพียง
ทางเดียว ซึ่งเชื่อกันวาพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากขางบนโดยหวังปลง
พระชนมองคพระศาสดา แตสุดทายสามารถทําอันตรายตอพระพุทธองคได
เพียงหอพระโลหิต 

 3. ถํ้าสุกรขาตา (ถํ้าพระสารีบุตร) ที่พํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวก
เบ้ืองขวา ผูเปนเอตทัคคะที่มีปญญาเปนเลิศ ท่ีสามารถบรรลุอรหันตผล
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 

ตอจากนั้น นําทานชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ซึ่งถวาย
เปนสังฆาวาส และเปนโรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ



 

 

อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองคดวยเชนเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณพระเทวทัต
ผลักกอนหิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป�าไผ สถานที่กําเนิด

วันสํ าคัญ ทางศาสนา “วันมาฆบู ชา” ซึ่ งเป นสถานที่
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขตอหนาพระสงฆที่
พระองคทรงบวชใหทั้งหมด และวัดเวฬุวันมหาวิหารยังเปน
วัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ที่พระเจาพิม
พิสารถวายใหกับองคพระศาสดา 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูเมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พรอมนําทานชม
มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กําเนิดของอัครสาวกองคสําคัญ คือ พระสารี
บุตร ผูเปนเลิศทางดานปญญา โดยมี
หลักฐานบงชี้คือ สถูปที่เปนอนุสรณ
สถานตอพระมหาเถระรูปน้ี เมืองนา
ลันทา ยังไดรับการสมญานาม เมือง
แหงความรู เพราะมีมหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สุดในโลก (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 (มีลักษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปาง
น่ังขัดสมาธิ พระหัตถชี้แมพระธรณีเปนพยาน แกะสลัก
ดวยหินดํา หนาตักกวาง 60 น้ิว สูงนับจากพระเพลาถึง
ยอดพระเกตุ 69 น้ิว สรางขึ้นในสมัยพระเจาเทวาปาล ใน
ปพุทธศักราชที่ 1353 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูเมืองปตตานะ 
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในเมืองปตตานะ ณ โรงแรม 

Panache หรือเทียบเทา พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่สาม ปตตานะ – ไวสาล ี– เมืองกุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูเมืองไวสาลี ในอดีตคือแควนวัชชีที่ปกครองโดยกษัตริยลิจ

ฉวี เปนหน่ึงใน 16 แควนของชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองคเคยมา
โปรดใหชาวเมืองไดรอดพนจากโรคอหิวาตกโรค ที่แมแตพระมหาวีระ ศาสดา
แหงศาสนาเชนไมสามารถบําบัดโรครายน้ีได จึงถือไดวาเปนศูนยกลางการเผย
แผพระพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง 

จากน้ัน นําทานชม กุฎาคารศาลา วัดป�ามหาวัน ที่มี
ลักษณ ะเปนสถูปทรงบาตรควํ่ า ซึ่ งกษั ตริย  
ลิจฉวีทรงสรางถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ซึ่งพระพุทธองคทรงประทับจําพรรษา ณ สถานที่
แหงน้ี ในพรรษาที่ 5 พรอมนําทานชมเสาอโศกรูป
สิงหที่เชื่อวามีความสมบูรณที่สุด ที่อยูในลักษณะ
น่ังหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่มีความสมบูรณที่สุดในปจจุบันสถานที่แหงน้ี
หลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หอง



 

 

ประชุมที่สําคัญวัดแหงน้ีเปนสถานที่ที่พระพุทธองคประธานพุทธานุญาตบวช
พระนางปชาบดีโคตสีเปนพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภัตตาคาร 
ระหวางทาง นําท าน เดินทางสักการะ เกสรียาสถูป 

บริ เวณ ที่พ ระพุทธองคทรงหันกลับมา
ทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลีเปนครั้งสุดทาย 
และพระราชทานบาตรใหกับพวกลิจฉวีกอน
เดินทางไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานสถูปแหงน้ีถูกขุดพบเมื่อปพุทธศักราช 2541 โดยเชื่อวากันวาเปน
สถูปที่สรางโดยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งมีขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ดวย
ขนาดความสูงประมาณ 41 เมตร กอนที่จะเกิดแผนดินไหวเมื่อปพุทธศักราช 
2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเคียงพระสถูปแหง
น้ียังปรากฏเสาอโศก 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินาราน้ันเปนสวน
หน่ึงของแควนมัลละ  ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่มี
ความสําคัญเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่
ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค 

 นําทานเดินทางสูสาลวโนทยาน หรือป�าสาละ 
แหงแควนมัลละในสมัยพุทธกาล พรอมนําทาน
ชม ปรินิพพานสถูป เปนสถูปที่อยูดานหลังวิหาร
ปรินิพพาน ซึ่งพระเจาอโศกมหาราชพระราชทาน
พระราช-ทรัพย 100,000 รูป ใหสรางขึ้นครอม
กับพระแทนปรินิพพาน มีลักษณะเปนทรงบาตร
ควํ่าสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พรอมปรากฏ
เสาอโศกในบริเวณใกลเคียง 

จากน้ัน นําทานนมัสการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ 
วิหารปรินิพพาน เปนพระพุทธรูปที่เปนศิลปะใน



 

 

สมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823 - 1093) โดยชางฝมือชาวมธุรา ที่มีขนาดความ
ยาวประมาณ 7 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยูบนพระแทนจุณศิลา 
ที่ทําจากทรายแดงของเมืองจุนนะ 

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

หลังจากน้ัน นําทานชม มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ทําพิธีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งมีชื่อเรียกในทองถิ่น
วารามภาร-กา-ฏีลา อยูหางจากที่พระพุทธองค
เสด็จปรินิพพานประมาณ 1 กิโลเมตร   

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองกุสินารา ณ โรงแรม Om Residency หรือ
เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม 

 
วันที่สี่ กุสินารา – ลุมพิน ี

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศอินเดีย – เนปาล *** 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนสังเวช

นียสถานแหงเดียวที่ไมอยูในประเทศอินเดีย อันเน่ืองมาจาก กอนที่สมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จมาประสูติ พระองคทานเปนพระบรมโพธิสัตวเจา ยัง
มิไดรับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปญจมหาวิโลกนะ" คือ 
การตรวจดูอันยิ่งใหญ 5 อยาง กอนที่จะ
ตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนา
ของเทพยดาทั้งหลาย วาจะจุติจากดุสิตเท
วโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดทายที่จะตรัสรู 
เป นพระพุทธเจามี  5 อย างที่พ ระบรม
โพธิสัตวเจาทรงเลือก ดังน้ี 



 

 

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

และกําหนดอายุของมารดา ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 
หลังอาหาร นําทานเยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูที่เมืองไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล 

นําทานชม วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่ง
ภายในวิหารจะปรากฏรูปปم� นของพระนางมายาเทวี  (พระมารดาของ
พระพุทธเจา) ขณะพระองคกําลังใหกําเนิดเจาชายสิทธัตถะ และ รูปรอยเทา
ของเจาชายสิทธัตถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสาอโศกซึ่งถูก
ฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมณระบุวาที่แหงน้ีคือสถานที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ 

เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม
White Lotus หรือเทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็น 

 
วันที่หา ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับขามผานแดนประเทศเนปาล – อนิเดีย *** 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองสาวัตถี ซึ่งในสมัยพุทธกาลน้ัน เมืองสาวัตถีเปนเมือง

หลวงแหงแควนโกศล และมีความสําคัญกับศาสนาพุทธอยูมากมายเชนกัน 
เน่ืองจากเปนสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจําพรรษาอยูถึง 24 พรรษา 
และเปนเมืองที่พระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแกภิกษุและ
พุทธบริษัทใหบรรลุอมตธรรมเปนจํานวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยูจําพรรษา
นับพันนับหมื่นองค มี อุบาสกอุบาสิกาก็เปนเลิศกวาใครในแผนดิน สวน
พระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางดียิ่ง 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง)  
 นํ าท าน สั ก ก าร ะ  ส ถ าน ที่ แ ส ด งย ม ก

ปาฏิหาริยสถูป เปนสถานที่ สม เด็จพระ
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 โดยทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีผูบริจาคทรัพยสมบัติใน
การสรางมหาวิหารแหงน้ี ซึ่งมีเน้ือที่ทั้งสิ้น 80 
ไร พรอมเยี่ยมชม สถานที่พระเทวทัตถูก
แผนดินสูบ ซึ่งอยูบริเวณดานหนาวัดเชตวันมหาวิหาร และอานันทโพธิ์ ตนโพธิ์
ที่ปลูกโดยพระอานนทในสมัยพุทธกาล ตนโพธิ์ตนน้ีปรากฏหลักฐานจารึกของ
หลวงจีนฟาเหียนและพระถังซัมจั๋ง โดยตนโพธิ์ดังกลาวยังคงยืนตนมาจนปจจุบัน 
จากน้ัน... นําทานเยี่ยมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา ที่ไดรับการขุด
คนและปรับแตงภูมิทัศนเปนอยางด ี

 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 บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ีเดิมทชีื่อนายสุทัตตะ แตชาวบานนิยม
เรียกวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี เน่ืองจากความที่เปนคนใจบุญสุนทาน ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืนท่ีตกยาก  

 ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ันไดพบกับพระ
พุทธองค เมื่อครั้งเดินทางไปทํามาคาขายที่
เมืองราชคฤห และไดเลี้ยงภัตตาหารแก
พระพุทธศาสดา พรอมไดสดับรับฟงพระ
ธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 จน
บรรลุโสดาปตติผล จนกระทั่งไดอาราธนาพระพุทธองคไปประทับที่เมืองสาวัตถี 
โดยไดทําการซื้อพื้นที่สวนของเจาเชตมาสรางวัดเชตวันมหาวิหาร อันเปนที่มา
ของชื่อวัด และทําใหมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี อุบาสกผูคอยอุปฏฐาก
พระพุทธศาสนา ทานไดรับการยกยองใหเปนอุบาสกผูเลิศในการเปนผูถวาย
ทาน 

 ปจจุบันสถานที่ดังกลาวหลงเหลือเพียง อาคารกออิฐสูงเทาตึก 2 ชั้นมีบันไดขึ้น
ไปถึงยอดตรงกลางท่ีเปนหองโถงใหญ สันนิษฐานวาเปนสถานที่เก็บทรัพยสมบัติ
ของมหาเศรษฐีในการสรางวัดเชตวันมหา
วิหาร 

หลังจากน้ัน นําทานชม บานบิดาขององคุลีมาลหรือบาน
ของปุโรหิต บิดาของพระสาวกที่มีชื่อเสียงใน
เมืองสาวัตถี การโปรดองคุลีมาลครั้งน้ีถือวา 
เปนการที่พระพุทธเจาผจญมารไดรับชัยชนะ 
ครั้งที่ 4 จาก 8 ครั้ง อันปรากฏตามพระชัย
มงคลคาถาอันมีใจความดังน้ี 

 “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 และสามารถเชื่อมเรื่องราวของสถานที่ที่สรางเพ่ือ
เปนอนุสรณสถานแกพระสาวกองคหน่ึงที่เคยเขนฆาผูคนถึง 999 ชีวิตตัดน้ิวมือ
มารอยเปนมาลัยคลองคอ จนกระทั่งมาพบพระพุทธองคทรงเทศนโปรดจน
บรรลุเปนพระอรหันต 

คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองสาวัตถี ณ โรงแรม Lotus Sutra หรือเทียบเทา 
พรอมรับประทานอาหารคํ่า 

 
วันที่หก สาวัตถ ี– พาราณส ี
เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูตัวเมืองพาราณสีสถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป�าอิสิปตน

มฤคทายวันในสมัยพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหงการปฐมเทศนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมืองพาราณสีน้ันเปนเมืองโบราณที่มีมา
ตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล เปนอดีตเมืองหลวงของแควนกาสี ซึ่งเปนเมืองที่สถิตย
ขององคพระศิวะที่มีชื่อเสียงทางดานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมา
อยางยาวนานบนแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ําลางบาป 
ตามทรรศนะคติพราหมณตราบจนถึงปจจุบัน สําหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสี
ยังเปนศูนยกลางดานการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการสงพระสงฆมาศึกษา
พระธรรมวินัยในยุคปจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว 
พระองคเคยทรงสนทนากับพวกพราหมณผูไปอาบน้ําในแมน้ําคงคาเพื่อลางบาป
เปนใจความวา ถาตองการลางบาปไมจําเปนตองไปอาบน้ําในแมน้ําคงคา ขอให



 

 

ชําระกาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ คือ เวนทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติ
สุจริตทางกาย วาจา ใจ น่ันแหละคือการอาบน้ําลางบาปมีในศาสนาของ
พระองค ถาประพฤติอยูในสุจริตแลว แมน้ําดื่ม น้ําอาบ ธรรมดาก็จะกลายเปน
น้ําศักดิ์สิทธ์ิไปดวย อน่ึง ถาน้ําในแมน้ําคงคาสามารถลางบาปไดจริงและอํานวย
ผลใหผูลงไปอาบไปสวรรคไดจริงแลว พวก กุง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค
ไดมากกวามนุษยเพราะอาศัยอยูในแมน้ําน้ันตลอดเวลาเมืองพาราณสียังเปน
ดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแทวาเปนอยางไรดังคํากลาว
ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ วา “พาราณสีคือ อินเดียแท ใครมาอินเดียแลวไม
เห็นพาราณสีก็เทากับวาไมไดเห็นอินเดีย ใครอยากรูวาอินเดียที่แทจริงเปน
อยางไรตองมาดูที่เมืองพาราณสี”  

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 
 นําทานเดินทางสูสารนาถ ซึ่งอยูในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แหงน้ีคือ  

“ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐมเทศนา 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แกปญจวคียทั้ง 5 และเปนสถานที่เกิดพระรัตนตรัย
ครบ 3 องค คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนอนุสรณสถานที่
พระพุทธเจาทรงพบกับปญจวคียทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจา
ทรงตรัสรูไดเพียง 2 เดือน และสามารถทําใหอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหัน
ตผล ซึ่งสถูปแหงน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาไดทําการ
บูรณปฏิสังขรณในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูปจากเดิมมาเปน
แบบรูปทรง 8 เหลี่ยม โดยจักรพรรดิ์อัคบารแหงราชวงศโมกุล พระอัยกา (ปู�) 
ของจักรพรรดิ์ชาหจาฮัน ผูสรางตํานานประติมากรรมแหงความรักอันเปนนิจ
นิรันดร ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค  
จักรพรรดิ์หุมายันไดเสด็จลี้ภัยมายังสถานที่แหง
น้ี 

จากน้ัน นําทานชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา 
ซึ่งสรางขึ้นโดยพระเจาอโศกมหาราช พรอม



 

 

ปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกลาว พรอมนําทานนมัสการ ธัมเมกขสถูป เปนสถูป
ที่สรางเพื่ออุทิศแดพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซึ่งเห็นธรรมเปนทานแรก สถูปแหง
น้ีมีสถาปตยกรรมแบบเมาริยะ เปนทรงกลมแบบบาตรควํ่า มีความสูงจากฐาน 
42 เมตร ภายหลังจากสถูปองคเกาถูกทําลายไดมีการสรางสถูปแหงน้ีขึ้นมาใหม 
เมื่อปพุทธศักราช 2337 และนําทานสักการะ ธัมมราชิกสถูป เปนสถานที่ที่
พระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาในชวงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรูอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณแลว ธัมมราชิกสถูปสรางขึ้นเปนอนุสรณในสถานที่ที่เชื่อวา
เปนที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 
หลังจากวันที่พระพุทธองคทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรวาดวย
การหมุนกงลอแหงพระธรรมอันเปนพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวัน
แรม 5 คํ่า เดือน 8 พระพุทธองคไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแกปญจ
วัคคียทั้ง 5 ทําใหทั้งหมดไดเขาใจชัดเจนถึงความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตน
ถาวรเท่ียงแทของขันธ ของสังขารธรรม ทําใหปญจวัคคียทั้ง 5 สามารถเพิกถอน
อุปทาน อาสวะในจิตของตนไดและไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมกันเปนครั้ง
แรกของโลกในที่สุด จากน้ัน  

หลังจากน้ัน นําท านชม โบราณวัตถุที่ สํ าคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแหง
สารนาถ(พิพิธภัณฑปดใหบริการทุกวันศุกร
และวันนักขัตฤกษ) 

 
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักเมืองพาราณสี ณ โรงแรม Meadows หรือเทียบเทา 

พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่เจ็ด พาราณสี – พุทธคยา 
เชาตรู นําทานลองเรือชมวิถีชีวิตความเปนอยู และชม

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแมน้ําคงคา สายน้ําอัน
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีหลอเล้ียงชาวอินเดียมาแตโบราณกาล 



 

 

จากน้ัน นําทานกลับสูโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเชา 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองพุทธคยา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 
เย็น อิสสระตามอัธยาศัย 
คํ่า นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม Taj Darbar หรือ

เทียบเทา พรอมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม 
 
วันที่แปด พุทธคยา –กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูเมืองสนามบินเมืองพุทธคยาโดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท... 

ใหบริการทําการเช็คอินและบัตรโดยสาร  
10.40 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร

เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD123 (มีบริการอาหารกลางวันบนเคร่ือง) 
14.50 น.     คณะเดินทางกลับถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพดวย
ความอ่ิม      บญุและประทับใจไปนานแสนนาน......... 
 

 
 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
-   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 
-   รปูถายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน 
-   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 
-   พระภิกษ ุมีสําเนาใบสุทธิ 
 
คาบริการน้ีรวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ – พุทธคยา - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย 



 

 

3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเสนทาง 
5. มีบรกิารอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
6. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
7. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
8. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
9. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 
10. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 

2. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ทานละ 3,000 บาท 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมัดจําทานละ 10,000  บาท  และคาวีซาอินเดีย  เนปาล  3,000  บาท  พรอมหนาพาสปอรต
ภายใน  3  วัน 

 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วนั 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 10,000บาท  

 



 

 

เงื่อนไขตาง ๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 

และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 


