ขอนำท่ ำนเดินทำงกรำบสักกำระ 4 สังเวชนียสถำน ตำมรอยบำทพระศำสดำ ณ ประเทศอินเดีย เนปำล
ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สาคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครัง้ หนึ่ งในชีวิตต้องไป...
ลุมพิ นี... สถานที่ ประสูติของพระสิ ทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกาเนิ ดผู้ที่ประเสริ ฐที่สดุ ในโลก
www.wtravel.co.th

พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกาเนิ ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดิ นแดนศักดิ์ สิทธิ์ สะดือโลก
สารนาถ... ดิ นแดนกาเนิ ดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครัง้ แรกของชาวพุทธ
กุสินารา.... นครแห่งมหาปริ นิพพาน ที่ถวายพระเพลิ งพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสงั ขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิ กา สถานที่พระพุทธเจ้าจาพรรษานานที่สดุ
ราชคฤห์... ดิ นแดนแห่งการกาเนิ ดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิ ดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
นาลันทา... มหาวิ ทยาลัยอันยิ่ งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิ ทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก

อัครา..สถานที่ตงั ้ อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทชั มาฮาล
*** พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทาบ ุญร่วมกัน***
**พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย **พิเศษ** บริการผ้ารองนัง่ ตลอดทริป
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผช้ ู านาญเส้นทาง
**พิเศษ** บริการของว่างท ุกวันระหว่างเดินทาง
**พิเศษ** มีพระไทยนาสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ตลอดทริป

*** ส ุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยท ุกมื้อ
อาทิ น้าพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย นา้ ขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น
ื สวดมนต์ ฉบ ับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล ท่านละ 1 เล่ม
ร ับเลย หน ังสอ

วันที่
วันที่ 1
วันที่ 3
วันที่ 9
วันที่ 9
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ตารางรายละเอียดเที่ยวบิน
เส้นทาง
เที่ยวบิน
กรุงเทพฯ – เดลลี
เดลลี – พาราณสี
ลัคเนาว์ – เดลลี
เดลลี – กรุงเทพฯ

AI 333
AI 406
AI 412
AI 332

เวลาออก

เวลาถึง

08.55
10.15
08.40
13.50

12.00
11.35
09.40
19.35

ตารางกาหนดวันเดิ นทางและราคา
กาหนดการเดิ นทาง
10 – 18 กุมภาพันธ์ 60 (วันมาฆบูชา)
18 – 26 มีนาคม 60
21 – 29 ตุลาคม 60 (วันปิ ยมหาราช)
2 - 10 ธันวาคม 60 (วันชาติ )
4 – 12 ธันวาคม 60 (วันรัฐธรรมนูญ)
26 ธันวาคม60-3มกราคม61 (วันปี ใหม่)
27 ธันวาคม60-4มกราคม61 (วันปี ใหม่)
29 ธันวาคม60-6มกราคม61 (วันปี ใหม่)
30 ธันวาคม60-7มกราคม61 (วันปี ใหม่)

ค่าบริ การท่านละ
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน
52,900 บาท ต่อท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ ม
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท

ขนาดกรุป๊
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน
20 ท่าน

รายละเอียดการเดิ นทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ เมืองเดลลี เมืองอัครา
06.00 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR INDIA
เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ท้องเครื่อง
เพราะเจ้าหน้ าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ ถือเฉพาะกระเป๋าถือ
และของมีค่าขึ้นเครื่องเท่ านัน้ ค่ะ)

08.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบิ นที่ AI 333 บนเครื่องมีบริ การอาหารค่ะ

12.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิ ราคานธี เมืองเดลลี (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
บริการอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหาร

บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองทีเ่ ป็ นสถานทีต่ งั ้ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยทีย่ งั เรียกว่า "ฮินดู
สถาน" เป็นเมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ แม่น้ ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตัง้ อยูห่ ่างจาก
เมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทัง้ หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010)
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ถือเป็นหนึ่งในเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นทีส่ ุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย อัคระ นัน้ ยัง
ใช้เป็นชื่อของเขตอาเภอซึง่ เมืองอัคระนัน้ ตัง้ อยูอ่ คั ระ เคยถูกกล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะ โดยถูกเรียกว่า
"อัครวนา" แปลตามศัพท์สนั สกฤตว่า "นครชายปา่ "และยังเกีย่ วข้องกับพระฤๅษีองั คีรส หนึ่งในสิบมหาฤๅษีของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ถา้ พูดถึงการสร้างเป็ นเมืองนัน้ ตานานกล่าวว่าเกิดขึน้ ในสมัยเจ้าเชือ้ สายราชบุตรชื่อ
“ราชปฎลสิงห์” เมืองนี้เคยผ่านสมรภูมคิ รัง้ ใหญ่ๆ เมือ่ ราวหนึ่งพันปีก่อน มีการเปลีย่ นผูค้ รองเมืองเป็ นระยะ
กษัตริยอ์ งค์แรกทีย่ า้ ยเมืองหลวงจากเดลีไปยังอัคระได้แก่ "สุลต่านสิกนั ดร โลที" เมือ่ ค.ศ. 1506 (ยุคกรุงศรี
อยุธยา ก่อนเสียกรุงครัง้ ที่ 1) จนกระทังสิ
่ น้ พระชนม์ในปีค.ศ. 1517 "สุลต่านอิบราฮิม โลที" พระโอรส ปกครองอัค
ระต่อมาอีก 9 ปี จนกระทังพ่
่ ายแพ้ในยุทธการแห่งปณิปตั ในปี ค.ศ. 1526.จากนัน้ มาระหว่างปีค.ศ. 1540 ถึงค.ศ.
1556 เจ้าเชือ้ สายอัฟกานิสถานได้เข้าปกครองเมืองแทนเริม่ จากเจ้าเชอร์ชาห์สุร ี และเจ้าเหมจันทร์วกิ รมทิตย์
ราชาแห่งชาวฮินดู ก่อนทีจ่ ะเริม่ โด่งดังในฐานะเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล อันยาวนานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1556 ถึง
ค.ศ. 1658 อันเป็ นช่วงกาเนิดของโบราณสถานสาคัญในปจั จุบนั อาทิเช่น ทัชมาฮาล ป้อมอัคระ และฟาเตห์ปรู ์
สิครี ซึง่ โบราณสถานโมกุลทัง้ สามแห่งนี้ได้ถูกยกขึน้ เป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเดินทางประมาณ 3 – 4
ชัวโมง
่
ค่า

รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม

พักที่

HOTEL MARINA ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง

วันที่สอง : เมืองอัครา เมืองเดลลี
เช้า

รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลทีม่ ตี ่อนางอันเป็นทีร่ กั ยิง่
มหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนทีผ่ คู้ นเชื่อว่าเป็ นสถาปตั ยกรรมแห่งความรักทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
สร้างขึน้ โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผูม้ รี กั มันคงต่
่ อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุรร์ มั ชึง่ ต่อมา
คือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระ
จักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ทส่ี แ่ี ห่งราชวงศ์โมกุล ตามตานานกล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมนั ท์ พานุ เพ
คุม ธิดาของรัฐมนตรี เมือ่ พระองค์มพี ระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุรร์ มั จึง
ซือ้ เพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่าพระองค์มคี วามประสงค์ทจ่ี ะแต่งงานกับบุตรีของ
รัฐมนตรี พิธเี สกสมรสถูกจัดขึน้ หลังจากนัน้ 5 ปี เมือ่ พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนัน้ มาทัง้ สองก็มเิ คยอยูห่ ่างกัน
อีกเลยหลังจากทีส่ มเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึน้ ครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจ
แก่ อรชุมนั ท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสีตดิ ตามพระองค์แม้แต่ใน
สนามรบ แนะนาพระองค์ในเรือ่ งราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึง้ ในน้ าพระทัยของพระมเหสียงิ่ นัก ครัน้
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ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมมุ ตัซสิน้ พระชนม์ หลังจากให้กาเนิดทายาทองค์ท่ี 14 การสิน้ พระชนม์
ของพระมเหสีทาให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยูถ่ งึ สองทศวรรษ ราชสมบัตสิ ่วนใหญ่สญ
ู เสียไปเพื่อ
ั ่ น้ ายมุนา สร้าง
การสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทัง้ สองพระองค์ ชมอภิ มหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กาแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตาหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะ
แบบเบงกาลีและคุชราตี ปจั จุบนั เหลืออยูห่ ลังเดียว คือ ชาหังคีรมี าฮาล เป็ นทีป่ ระทับของชายาฮินดูของพระเจ้า
อักบาร์ ลักษณะสถาปตั ยกรรมจึงเป็ นแบบอินเดียแท้ ครัน้ ถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้รอ้ื ถอน
ตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพื่อสร้างวังทีป่ ระทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปด
เหลีย่ ม มุสซามานบูรช์ ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นทีซ่ ง่ึ ชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลม
หายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชพี เดิมทีป้อมอัครานัน้ เป็ นเพียงป้อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่ง
วงศ์ศกิ วะ โดยหลักฐานแรกทีพ่ บนัน้ ย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กสั นาวิท
ต่อมาสุลต่านแห่งเดลี องค์ท่ี 1 "สิกนั ดร โลดิ" ด้ยา้ ยมาประทับและปกครองแคว้นทีป่ ้ อมแห่งนี้แทนกรุงเดลี และ
เปรียบอัคราดังเมื
่ องหลวงแห่งทีส่ อง พระองค์สน้ิ พระชนม์ลงในปีค.ศ. 1517 โดยมีรชั ทายาท คือ อิบราฮิม โลดี
เป็ นผูค้ รองนครต่อ โดยยังประทับอยูท่ ป่ี ้ อมนี้เป็ นเวลาถึง 9 ปีจนกระทังสิ
่ น้ พระชนม์ในยุทธการแห่งปณิปตั ในรัช
สมัยของพระองค์ ได้มกี ารก่อสร้างพระราชวังภายในป้อมหลายแห่ง รวมทัง้ บ่อน้ าต่างๆ และมัสยิดด้วย
เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองขึ้นชื่ออาทิ เช่นงานหิ นฝังมุก งานแกะสลักหิ นอ่อน รองเท้า ตุก๊ ตาพื้นเมือง ผ้า
อิ นเดีย ฯลฯ หลังจากนัน้ เดินทางสู่เมืองเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชัวโมง
่ ถึงเมืองเดลลี

ค่า

รับประทานอาหารค่าทีภ่ ตั ตาคารอาหารจีน

พักที่

พักที่ COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง

วันที่สาม : เมืองเดลลี เมืองพาราณสี
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดยสายการบิน AIR INDIA เทีย่ วบินที่ AI 406

11.35 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองพาราณสี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชัวโมงครึ
่
ง่ ) ผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมือง จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี ดินแดนแห่งการแสวงบุญชาระบาปของ
ชาวฮินดู มรดกโลกทีม่ ชี วี ติ สีพ่ นั ปีของอินเดียและเป็ นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ าคงคาอันศักดิ ์สิทธิ ์ไหลผ่าน มี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสทีส่ ถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย
เป็นทีแ่ สวงบุญทัง้ ของชาวฮินดูและชาวพุทธทัวโลก
่

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
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บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสารนาท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชม สถูปเจาคันธี ซึง่ สร้างเป็ น
อนุ สรณ์ทป่ี ญั จวัคคียไ์ ด้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครัง้ แรก ชม ธรรมราชิ กสถูป เป็นสถูปทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุมาก่อน ชมมูลคันธกุฏี สถานทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับจาพรรษาแรกและพรรษาที่ 12
ชมยสเจดีย์ สถานทีซ่ ง่ึ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กบั ยสกุลบุตร นาท่านสวดมนต์ นังสมาธิ
่
ท่ี ธัมเมกขสถูป
ปา่ อิสปิ ตนมฤคทายวันสถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคียท์ งั ้ ห้า จากนัน้ นาคณะ
ถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยสารนาถ

18.00 น.

นาท่ านชมพิ ธี อารตีบชู า” หรือการ “บูชาไฟ” ริ มฝังแม่
่ น้าคงคา อารตี(พิธบี ชู าไฟ) ในคัมภีรฤ์ คเวทย์
กล่าวถึง การบูชาไฟ ซึง่ เป็ นพิธกี รรมทีเ่ ด่นทีส่ ุด เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้าให้ทรงมอบความสุขและความโชคดี
ให้แก่ผทู้ บ่ี ชู านัน้ เครือ่ งสังเวยทีใ่ ช้ในการบูชาไฟของพราหมณ์ คือ บูชาด้วยอาหารทีห่ ุงต้มแล้ว โดยจัดทาภายใน
บ้านประกอบด้วย น้านม เมล็ดข้าว เนยแข็ง เหล้าโสม (กลันจากต้
่
นไม้) ดอกไม้ เป็ นต้น เมือ่ ทาพิธกี รรมให้นา
อาหารเหล่านี้ใส่ลงไปในกองไฟ พร้อมสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้า บูชาสังเวยไฟด้วยชีวติ เครือ่ งสังเวยชีวติ เป็นต้น
ว่าสัตว์ 4 เท้า หรือสัตว์ปีก รวมถึงมนุษย์ ซึง่ เป็นวิวฒ
ั นาการของศาสนาพราหมณ์ในช่วงต้นคริสต์สกั ราช เรียกใน
นามศาสนาฮินดู สัตว์ทใ่ี ช้ในพิธกี รรม เช่น แพะ แกะ ควาย ไก่ นก เป็นต้น โดยการนาเลือดสดๆ ใส่ลงไปในกอง
ไฟทีก่ าลังลุกไหม้ บูชาสังเวยด้วยน้ าโสม (เหล้าโสมทีก่ ลันจากต้
่
นไม้ชนิดหนึ่ง) การเตรียมสถานทีท่ าพิธ ี พระฮินดู
ผูท้ าพิธจี ะพิจารณาเลือกทีท่ จ่ี ะก่อไฟศักดิ ์สิทธิ ์ (เรียกว่า กองกูณฑ์) โดยจะใช้มดี ปลายแหลม หรือไม้ ทาการขีดลง
บนพืน้ ดิน 3 ขีด เพื่อเลือกสถานทีห่ ลังจากนัน้ ก็จะขุดดินบริเวณนัน้ ให้เป็นสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ตกแต่งผิวรอบๆ ให้ เรียบ
จากนัน้ ก็จะนาน้ าศักดิ ์สิทธิ ์มาเทราดในนัน้ แล้วรอจนแห้งสนิทต่อมาก็เริม่ พิธกี รรมบูชาไฟ ในอินเดียเวลามีการทา
พิธกี รรมบูชาไฟ เครือ่ งสังเวยทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ หญ้าคา เชื่อว่าเป็ นหญ้าศักดิ ์สิทธิ ์เกีย่ วข้องกับพระเป็ นเจ้า
จึงต้องนาเอาหญ้าคามาเป็นเครือ่ งสังเวยด้วย หญ้าคา ในทางศาสนาพราหมณ์มคี วามเกีย่ วข้องกันคือ อาสนะที่
ประทับของพระศิวะบนเขาไกรลาสทาด้วยสิง่ นี้ ชาวฮินดูลทั ธิศวิ นิกายทีน่ บั ถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด จะนาหญ้า
คามาเพื่อเป็นเครือ่ งบูชา

ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารในโรงแรม

พักที่

พักที่ AMAYAA HOTEL VARANASI ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง

วันที่สี่ : เมืองพาราณสี ตาบลพุทธคยา บ้านนางสุชาดา
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตาบลพุทธยาตาบลพุทธคยา (เดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
พุทธสถานสาคัญใน
อาเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นพุทธสถานทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจาก
เป็นทีต่ งั ้ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดของชาวพุทธทัวโลก
่
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

บ่าย

บริเวณต้นพระศรีมหาโพธ์ ิ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูป ต้องเก็บโทรศัพท์
ไว้ในรถเท่านัน้ แต่สามารถใช้กล้องถ่ายรูป ไอแพดได้
กราบสักการะพระพุทธเมตตา ในวิหารมหาเจดียพ์ ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชยั ทีส่ ร้างด้วย
หินแกรนิตสีดาในสมัยปาละอายุกว่า 1400 ปี หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถือว่าเป็ นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
เช่นกัน ประดิษฐานภายในเจดียพ์ ุทธคยา ปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 147เซนติเมตร สูง 165 เซ็นติเมตร ผินพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึง่ ได้รอดพ้นจากการถูกทาลายได้ ในศตวรรตที่ 13 มีกษัตริยฮ์ นิ ดูนามว่าพระเจ้าสา
สังกา ของรัฐเบงกอล ทีไ่ ม่ต้องการทีจ่ ะอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นมคธ ซึง่ มีพระเจ้าปุรณวรมา เป็ น
ผูป้ กครองในสมัยนัน้ ต้องการประกาศตนเป็ นอิสระ จึงได้กรีฑาทัพมาทาลายจุดศูนย์กลางของแคว้นมคธ คือ
บริเวณดินแดนแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ ์ทันที ด้วยหมายจะทาลายขวัญของกษัตริยแ์ ละประชาชนเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยยกทัพไปตีเมืองหลวงในขัน้ ต่อไป เพราะบริเวณพุทธคยานี้มตี น้ พระศรีมหาโพธิ ์และพระพุทธเมตตาเป็ นหัวใจ
สาคัญทีช่ าวพุทธให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บชู ากันมาก ทาให้การขยายตัวทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
กว้างขวางมากขึน้ สักการะมหาเจดียพ์ ทุ ธคยาทีบ่ ูรณะในสมัยพระเจ้าอโศก บริเวณนี้เป็ นแผ่นดินศักดิ ์สิทธิ ์
ทีส่ ุดของโลกหรือเป็นสะดือของโลกสถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธเจ้า พระมหาเจดียพ์ ุทธคยานี้ ก่อสร้างด้วยหินทราย
สีน้าตาลนวล มีลกั ษณะเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ ม จัตุรสั ยอด แหลมคล้ายยอดพระเจดียท์ วไป
ั ่ มีความสูงประมาณ 170 ฟุต
ฐานวัดโดยรอบได้ 121 เมตร พระเจ้าหุวชิ กะ ทรงสร้างต่อมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและมีการซ่อมแซม
บูรณะโดยท่านผูเ้ ลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรือ่ ยมานอกจากนี้ ยังมีองค์เจดียเ์ ล็กๆ ลดหลันกั
่ นไปอยูโ่ ดยรอบพระ
เจดียอ์ งค์ใหญ่ จึงทาให้พระเจดียม์ คี วามงามยิง่ ขึน้ มีหอ้ งสาหรับปฏิบตั ธิ รรมอยูช่ นั ้ บน
สักการะสัตตมหาสถานในบริ เวณต้ นพระศรีมหาโพธิ์
สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ ์ เสวยวิมตุ ติสุขตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมสิ เจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ มหาโพธิ ์โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติ จงกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรมอยูท่ น่ี ้เี ป็นเวลา 7 วัน
สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ ์ ประทับนังขั
่ ดสมาธิในเรือน
แก้วซึง่ เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้รม่ ไม้ไทร โดยมีช่อื ว่า อชปาลนิโครธ ซึง่ เป็นทีพ่ กั ของคนเลีย้ งแกะ ทรงถูกธิดาทัง้
สามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียวพระพุ
ั่
ทธองค์ให้หลงแต่ไม่สาเร็จ พระพุทธองค์ทรงขับไล่ธดิ าทัง้ สาม
ออกไปเสีย
สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนังขั
่ ดสมาธิภายใต้รม่ ไม้จกิ โดยมีช่อื ว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่ง
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ต้นมหาโพธิ ์ ตอนนัน้ เกิดฝนตกลงมาเป็ นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความ
เลื่อมใสจึงได้แผ่พงั พานป้องพระพุทธเจ้าเป็ นเวลา 7 วัน เมือ่ ฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจาแลงกายเป็น
มานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป
สัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้รม่ ไม้เกดโดยมีช่อื ว่า ราชายตนะ ประทับนังเสวยวิ
่
มตุ ติสุขตลอด 7 วัน
นาคณะถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยพุทธภูมิ
นาท่านชมบ้านนางสุชาดาหรือสุชาฏากุฏี ธิดากฎุมพีแห่งตาบลอุรเุ วลาเสนานิคมผูถ้ วายข้าวมธุปายาสอัน
ประณีตแด่มหาบุรษุ ก่อนการตรัสรู้ ชมวิวทิวทัศน์รมิ ฝงั ่ แม่น้าเนรัญชราบริ เวณท่าสุปปติ ฏฐะ สถานทีพ่ ระมหา
ั ่ น้ า
บุรษุ ได้อธิษฐานลอยถาดทองริมฝงแม่
ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

พักที่

พักที่ HOTEL TAJ DARBAR หรือระดับใกล้เคียง เมืองพุทธคยา

วันที่ห้า : ตาบลพุทธคยา เมืองนาลันทา หลวงพ่อองค์ดา เมืองราชคฤห์ บลพุทธคยา
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองนาลันทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)น
่
าท่าน
ชม มหาวิ ทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกเดิมเป็นสวนมะม่างของทุสสปาวริกเศรษฐีได้อุทศิ
ถวายแก่พระพุทธเจ้าในยุคหลังทีก่ ษัตริยอ์ นิ เดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ ชมสถูปปริ นิพพานของพระสา
รีบตุ ร นาท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์แห่งเมืองนาลันทา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองรา
ชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มหานครมหาแห่งแคว้นมคธ จัดว่าเป็นนครใหญ่ 1 ใน 6 นครของ
อินเดียโบราณ ในหนังสือรามเกียรติ ์เรียกเมืองนี้ว่า วสุมาตี นาท่านชมเขาคิ ชกูฏ (ใช้เวลาเดินขึน้ ประมาณ 30
นาที) หนึ่งในเบญจคีร ี ชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ชมมูลคันธกุฏี สถานทีส่ าคัญสุดทีช่ าวพุทธเมือ่ ขึน้ เขาคิชกูฏต้อง
กาหนดไว้คอื การไหว้พระสวดมนต์ ทาสมาธิ ณ มูลคันธกุฏี สถานทีท่ เ่ี ป็นทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้า ชมถา้ สุกรขา
ตา สถานทีท่ พ่ี ระสารีบุตรสาเร็จเป็นพระอรหันต์ นมัสการ ถา้ พระโมคคัลลานะ กุฏีของพระอานนท์ นาท่านชม
วัดชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิ มพิ สาร จากนัน้
นาท่านชมวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิ กาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็ นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิม
พิสาร พระองค์ถวายเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและเป็ นสถานทีแ่ สดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์
มีสถูปทีบ่ รรจุพระอัฐธิ าตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ พระพุทธองค์ทรงประทับอยูน่ านใน
พรรษาที่ 2 – 4

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองคยา อิสระช้อปปิ้ งตามอัสยาศัย หรือท่ านจะ เข้ากราบสักการะ พระพุทธเมตตา
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หรือต้ นพระศรีมหาโพธิ์ นาท่ านชมวัดพุทธนานาชาติ อยูใ่ นเขตปริมณฑลพุทธคยา เป็นเหมือนมหาสังฆา
รามทีร่ วบรวมวัดเล็กวัดน้อยเข้าไว้ในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยประเทศทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาทัง้ สายมหายาน
และเถรวาท ต่างมีศรัทธามาสร้างวัดขึน้ ด้วยมุง่ สู่ความเป็ นเลิศทางศิลปะ และสถาปตั ยกรรมของประเทศตน จะ
เรียกว่าเป็ นอาณาจักรแห่งพุทธศาสนิกนานาชาติกว็ ่าได้ ประกอบไปด้วยวัดต่างๆ สายเถรวาท มี วัดไทย วัด
พม่า วัดลังกา วัดสงฆ์อินเดีย วัดโพธิ์ คาอัสสัม วัดสงฆ์บงั คลาเทศ สายมหายานมี วัดจีน วัดธิ เบต วัด
ญี่ปนุ่ วัดเวียตนาม วัดเกาหลี วัดภูฏาน วัดสิ กขิ ม เป็ นต้น
ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

พักที่

พักที่ HOTEL TAJ DARBAR หรือระดับใกล้เคียง เมืองพุทธคยา

วันที่หก : เมืองพุทธคยา เมืองไวสาลี พระมหาสถูปแห่งเกสริ ยา เมืองกุสินารา
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป เวสาลี หรือ ไวศาลี คือเมืองโบราณในสมัย
พุทธกาล มีความสาคัญในฐานะทีเ่ ป็ นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ทีม่ ปี กครองแคว้นวัชชีดว้ ยระบอบคณาธิปไตย
แห่งแรก ๆ ของโลก เมืองนี้เป็นเมืองทีเ่ จริญรุง่ เรืองอย่างยิง่ ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองทีม่ นแห่
ั ่ งสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในสมัยนัน้ โดยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเยีย่ มเมืองแห่งนี้ในปีท่ี 5 หลังการตรัสรู้ ตามการกราบบังคม
ทูลเชิญจากเจ้าผูค้ รองแคว้น และในช่วงหลังพุทธกาล เมืองแห่งนี้ได้ตกเป็นของแคว้นมคธโดยการนาของพระเจ้า
อชาตศัตรูพระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ และหลังการล่มสลายของราชวงศ์พมิ พิสารในเมืองราชคฤห์ พระราชาองค์
ต่อมาจึงได้ยา้ ยเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธมายังเมืองเวสาลี ทาให้เมืองแห่งนี้เจริญถึงขีดสุด และโดยเฉพาะอย่างยิง่
เมืองนี้ได้เป็ นสถานทีท่ าทุตยิ สังคายนาของพระพุทธศาสนา ก่อนทีจ่ ะเสื่อมความสาคัญและถูกทิง้ ร้างลงเมือ่ มีการ
ย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธไปยังเมืองปาฏลีบุตรหรือเมืองปตั นะอันเป็ นเมืองหลวงของรัฐพิหารในปจั จุบนั
ปจั จุบนั เมืองเวสาลีเป็ นซากโบราณสถานอยู่ทต่ี าบลบสาร์ท หรือเบสาร์ท ในจังหวัดไวศาลี ทีเ่ ขตติดต่อของ
อาเภอสดาร์ กับ ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ทีท่ าการจังหวัด เมืองเวสาลี ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ ามหาวัน อารามทีก่ ษัตริยล์ จิ
ฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัง้ อยูใ่ นป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธ
องค์ทรงประทับอยูใ่ นพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกทีม่ รี ปู สิงห์อยูใ่ นลักษณะนังหั
่ นหน้าไปทางทิศตะวันออกทีส่ มบูรณ์
ทีส่ ุด ปจั จุบนั เหลือเพียงซากโบราณสถานทีป่ ระกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม ชมปาวาลเจดีย์
สถานทีพ่ ระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพานสถานทีพ่ ระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขาร พุทธ
วาจาในวันปลงอายุสงั ขาร “สังขารทัง้ หลายมีความเสื่อมเป็ นธรรมดา ขอท่านทัง้ หลายจงยังความไม่
ประมาทให้ ถึงพร้อมเถิ ด ชนเหล่าใดทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่ ทัง้ พาล ทัง้ บัณฑิ ต ทัง้ มังมี
่ ทัง้ ขัดสน ล้วนมีความ
ตายเป็ นเบือ้ งหน้ า” ชมมหาสถูปแห่งเกสปุตตนิ คม หรือพระมหาสถูปแห่งเกสริ ยา ปจั จุบนั เกสปุตตนิคม
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ถูกเรียกเพีย้ นไปเป็ นเกสเรียหรือเกสริยา เดิมไม่เป็ นทีร่ จู้ กั และไม่เป็นจุดสาหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แต่
หลังจากกองโบราณคดีอนิ เดียได้ขดุ ค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณ ทีม่ คี วามเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400
ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) ซึง่ ทาให้มหาสถูปโบราณทีค่ น้ พบใหม่น้กี ลายเป็ นมหาสถูปทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในอินเดีย มีลกั ษณะคล้ายกับเจดียช์ เวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึง่ ทาให้มผี สู้ นั นิษฐานว่ามหาสถูปแห่ง
เกสริยานี้เป็ นต้นแบบของมหาสถูปทัง้ สอง และนอกจากนี้ ในบริเวณไม่ไกลจากมหาสถูปแห่งเกสริยา นัก
โบราณคดีอนิ เดียได้พบเสาหินพระเจ้าอโศกทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุด ทีย่ งั คงเหลือหัวสิงห์บนยอดเสา เช่นเดียวกับทีเ่ มืองเว
สาลีอกี ด้วย
เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหาร
ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
นครแห่งมหาปริ นิพพาน เคยเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักรแห่งมหาชนบท 16 แคว้นของอินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานทีป่ รินิพพาน สถานที่
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สถานทีแ่ จกพระบรมสารีรกิ ธาตุ เป็ นฐานแห่งแสงสว่างทางศรัทธาและปญั ญาที่
มันคง
่

ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

พักที่

พักที่ HOTEL LOTUS NIKKO หรือระดับใกล้เคียง เมืองกุสนิ ารา

วันที่เจ็ด : เมืองกุสินารา มหาปริ นิพพานสถูป พุทธวิ หารปริ นิพพาน มกุฏพันธเจดีย์ เมืองลุมพิ นี
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม นาท่านกราบสักการะสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายทีม่ หาปริ นิพพาน
สถูป สถานทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละคู่ เป็นพุทธสถานทีพ่ ระพุทธเจ้าประทานการ
บวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นทีต่ รัสเทศนา ปจั ฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคาสอนคือความไม่ประมาท ชม
พระสถูปปริ นิพพาน นาท่านชม พุทธวิ หารปริ นิพพาน ซึง่ ภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธปาง
ปรินิพพานเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ทก่ี าลังเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยมีนางมัลลิกา พระอนุ รทุ ธ พระ
อานนท์อยูใ่ นภาวะโศรกเศร้า ชมสถูปพระอานนท์ ทีส่ ร้างขึน้ บริเวณทีส่ นั นิษฐานว่าพระอานนท์ยนื ร้องไห้ ชม
พราหมณ์เจดีย์ ซึง่ เป็นสถานทีแ่ จกพระบรมสารีรกิ ธาตุ และกราบสักการะ มกุฏพันธเจดีย์ สถานทีถ่ วายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระ นาคณะถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิ มราชย์

11.00 น.

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่ ลุมพิ นีวนั (ใช้เวลาเดินทาง 4 – 5 ชัวโมง)
่
ในเขตประเทศเนปาล ผ่านเมืองโครักข์ปรู แ์ ละ
ผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลสถานทีต่ งั ้ อยูก่ ง่ึ กลางระหว่างกรุง
กบิลพัสดุก์ บั กรุงเทวทหะ ถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะ
นาท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานทีป่ ระสูตขิ องพระพุทธองค์ นาท่านสวดมนต์ นังสมาธิ
่
ทีส่ วนลุมพินี ชม
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มายาเทวีวิหาร ภายในมีรปู พระนางสิ ริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหินเป็ นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยว
กิง่ สาละอยูพ่ ร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็ นรูปเจ้าชายสิทธัตถะกุมารกาลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระ
สรงสนานธารโบกขรณี ชมเสาศิ ลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราช ปกั ไว้ตรงทีป่ ระสูติ ของพระสิทธัตถราช
กุมาร โดยมีอกั ษรพรหมีจารึกไว้ ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานทีผ่ เู้ ลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้ เป็น
พุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตัง้ แต่โบราณกาล นาคณะถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยลุมพิ นี ซึง่ จัดสร้างขึน้ ด้วยแรง
ศรัทธาของพุทธบริษทั แห่งประเทศไทย
ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

พักที่

พักที่ HOTEL NEW CYSTAL หรือระดับใกล้เคียง เมืองลุมพินี

วันที่แปด : เมืองลุมพิ นี เมืองสาวัตถี วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิ วลี
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
– 5 ชัวโมง)
่
ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองทีใ่ หญ่พอกับเมืองราชคฤห์
และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับนานทีส่ ุดถึง 25 พรรษา รวมทัง้
เป็นเมืองทีพ่ ระพุทธศาสนามันคงที
่
ส่ ุด ปจั จุบนั เมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถชี วี ติ ชนบทของประเทศ
อินเดียระหว่างเดินทาง

11.00 น.

บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม เมืองลุมพินี

บ่าย

นาท่าน ชมวัดเชตวันวิ หาร เป็นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเป็ นวัดทีพ่ ระพุทธเจ้ารวมทัง้ พระอรหันต์ได้จาพรรษาอยูน่ าน
ทีส่ ุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายทีเ่ มืองราชคฤห์ได้พบพระ
บรมศาสดาทีส่ ตี ะวันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธธรรม เมือ่ กลับมาจึงไปขอซือ้ ป่าไม้ของเจ้าเชตเพื่อสร้าง
อารามถวาย กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพน้ื ทีใ่ ห้เต็มสวนจึงจะซือ้ ทีด่ นิ มาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะใน
สมัยนัน้ ดินแดนทุกแห่งเป็ นของผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพราหมณ์ นาท่านกราบสักการะต้นโพธิ์ พระอานนท์ซง่ึ ถือว่า
อายุกว่า 2500 ปี ซง่ึ เป็ นอายุยาวนานทีส่ ุดในโลกร่วมกับต้นโพธิ ์ทีเ่ มืองอนุ ราธปุระประเทศศรีลงั กา สักการะมูล
คันธกุฏีของพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิ วลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุ
สารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ าทีพ่ ระพุทธเจ้าใช้เป็นทีส่ รงน้าตลอดระยะเวลาทีจ่ าพรรษาอยู่ จากนัน้ นา
ท่าน ชมบ้านอนาถบิ ณฑิ กเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีทป่ี รึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิ ต
บิ ดาขององคุลีมา, เนิ นดิ นที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิ หาริ ย์ นาคณะถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยเชตวันมหา
วิ หาร นครสาวัตถี หลังจากนัน้ เดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มี
ประชากรหนาแน่ นมาก ประมาณ 2.7 ล้านคน และถือเป็นเมืองสายหลักของชุมนุ มทางรถไฟทีจ่ ะเชื่อ มต่อไปรัฐ
อื่นๆ อีกมากมาย ลัคเนาว์ยงั เป็นสถานทีจ่ ดุ ประกายการต่อสูเ้ พื่อเสรีภาพของอินเดียยุคใหม่ นับตัง้ แต่การทา
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ข้อตกลงลัคเนาว์ ค.ศ. 1916 (สมัยรัชกาลที่ 7) ซึง่ เป็นความตกลงระหว่างพรรคคองเกรสแห่งชาติ กับพรรค
สันนิบาตมุสลิมภายใต้การนาของนายมูฮมั เหม็ด อาลี จินนะห์ เพื่อเรียกร้องให้องั กฤษยอมผ่อนปรนอานาจในการ
ปกครองให้แก่ชาวอินเดียมากขึน้ และขบวนการคิลาฟตั ซึง่ เป็ นขบวนการทีม่ งุ่ จะริดรอนอิทธิพลของรัฐบาล
อังกฤษในอินเดียและปกป้องอาณาจักรออตโตมานภายหลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยมีความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ กับมหาตมะ คานธี และนักการเมืองปญั ญาชนอื่นๆ หลายท่าน
ค่า

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม

พักที่

TULIP INN LUCKNOW หรือระดับใกล้เคียง เมืองลักเนาว์

วันที่เก้า : เมืองลัคเนาว์ เมืองเดลลี กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองลักเนาว์ เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี

08.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA เทีย่ วบินที่ AI 412

09.40 น.

ถึง สนามบินเมืองเดลลี นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร

13.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIA เทีย่ วบินที่ AI 332

19.35 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมอิม่ บุญถ้วนหน้า

โปรดทาความเข้าใจและรับเงือ่ นไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย**
เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออก
เดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
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ค่าบริ การรวม :
 ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-เดลลี–พาราณสี//ลัคเนาว์-เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์
อินเดีย
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า 2 – 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง
 ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
 หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ ผูช้ านาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 0,111,111 บาท
 น้าดื่มวันละ 2 ขวด /ท่าน/วัน
ค่าบริ การไม่รวม :
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น พนักงานขับรถ รวม 45 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อท่าน
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์รวม 400 บาท ต่อท่าน
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
การชาระเงิ น
1. ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มกี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
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ขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ ทางการเมือง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งั ่ บนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
8. การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหั กค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารใช้ยื่นวีซ่าประเทศอิ นเดียและประเทศเนปาล
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณีลกู ค้าเคยเดินทางเข้าอินเดียแล้ว ให้แนบวีซ่าตัวเก่ามาด้วยค่ะ)
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่ เหลี่ยมจัตุรสั เท่ านัน้ พื้นหลังสีขาวเท่ านัน้ จานวน 3 รูป(ความกว้างและความยาวของ
รูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ ว) หากท่านสง่ รูปมาไม่ถกู ต้องตามทีบ่ ริษ ัทฯแจ้งไว้ทางบริษ ัทฯขอเรียกเก็ บค่าทารูปท่านละ 350 บาท
่
เนือ
่ งจากบริษ ัทฯต้องดาเนินการทารูปด่วนให้ทา่ นใหม่เพือ
่ ให้ท ันต่อการยืนขอวีซา
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3.สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5.สาเนาหนังสือเดิ นทาง 2 ชุด
6. สาเนาวีซ่าอิ นเดีย ตัวล่าสุด ในกรณี ลกู ค้าเคยเดิ นทางเข้าอิ นเดียแล้วค่ะ
7. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอิ นเดียทางบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการส่งให้อีกครัง้
***ประกาศจากสถานทูตอิ นเดีย *** การขอวีซ่าอิ นเดีย ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ทางสถานทูต
ได้มีข้อกาหนดให้ ลกู ค้าที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศอิ นเดีย ต้องแสดงตนเพื่อแสกนลายนิ้ วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์
รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอิ นเดีย ตัง้ อยู่ที่ อาคาร PS Tower ชัน้ 10 การเดิ นทาง BTS ลง สถานี อโศก ออกช่องทางที่
3 ต่อวิ น มาตึ ก PS Tower MRTลง สถานี สุขมุ วิ ท ออกช่องทางที่ 1 ต่อวิ น มาตึก PS Tower แอร์พอร์ตลิ้ ง ลง สถานี
มักกะสัน ต่อวิ น มาตึก PS Towerเรือ ลงท่าเรือ อโศก ต่อวิ น มาตึ ก PS Tower ตึก PS Tower ถนน อโศกมนตรี ตรง
ข้ามอาคารเสริ มมิ ตร อยู่ฝงเดี
ั ่ ่ยวกับตึกแกรมมี่ มศว.ประสานมิ ตร และชิ โนทัย กดลิ ฟท์ 4 ตัวแรกเท่านัน้ (Low Zone)
โทร 02-2580684 – 5
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