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เฉพาะในเสน้ทางแสวงบญุ  ม ีพระธรรมวทิยากร บรรยายตลอดการเดนิทาง..   
น าพา สวดมนต ์น่ังสมาธ ิและเจรญิจติภาวนา  

 
                                                            .. กรงุเทพ พาราณส ีพทุธคยา ราชคฤห ์นาลันทา ไวสาล ี 
                                                                                 กสุนิารา ลมุพนิ ีสาวตัถ ีลักเนา กรงุเทพ... 

       เดนิทาง 9 วนั 7 คนื- 

   

  

 
    

          

ทัวรแ์สวงบญุ  

เสน้ทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา  
สงัเวชนยีสถาน ๔ ต าบล ประเทศอนิเดยี เนปาล 
สถานทีป่ระสตู ิตรัสรู ้ปรนิพิพาน และปฐมเทศนา 

 

เป็นทรปิแบบกนัเอง ไมเ่หนือ่ย สะดวกสบายพอประมาณ 
พักวัดไทย รว่มบญุท าบญุทอดผา้ป่า ตามก าลังศรัทธา 

 
  

 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

    

 

      จดุนดัพบ    
      สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู
      วันองัคารที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. (หกโมงเชา้)  

         

DAY 01 วันองัคารที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

เทีย่วบนิ  ระหวา่งประเทศ 

6E98 
 

     bangkok-varanasi 

      เวลา 08.50-11.10 
 

 

 

 

กรงุเทพ-พาราณส ี

06.00 น. พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเมือ่ทกุทา่นมากนัพรอ้ม ทมีงานจะพาไปเชค็อนิ ทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ  
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 
 
08.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 50 นาท ี   
(อาหารเชา้ ไมร่วมในคา่ทวัร ์ตา่งคนตา่งกนิกอ่นขึน้เครือ่ง บนเครือ่งบนิไมเ่สรฟิอาหาร)  
 
11.10 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยีทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงพาราณส ีรถบสัมารับ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก    
     

  

ปลา' Tour Leader พาเทีย่ว รถปรับอากาศ ส าหรับคณะนี้ 

  

พพิธิภัณฑส์ารนาถ ธัมเมกขสถปู สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา 
 

 
เดนิทางถงึวัดไทยสารนาถ กนิอาหารกลางวนั 
    
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarnath_Museum
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บา่ย - เขา้ชม พพิธิภณัฑส์ารนาถ  ทีร่วบรวมเก็บรักษาพระพทุธรปูและวตัถโุบราณ ทีข่ดุไดใ้นบรเิวณสารนาถ เมือ่ปี 
พ.ศ. 2483 เชน่ ยอดเสาหนิพระเจา้อโศกมหาราชซึง่แกะสลักเป็นรปูสงิโต 4 เศยีร หันหลังชนกนั และพระพทุธรปูหนิ
ทรายแดงเนือ้ละเอยีดปางปฐมเทศนา ทีม่พีทุธลกัษณะอนัโดดเดน่งดงามทีส่ดุองคห์นึง่ในชมพทูวปี 

สงัเวชนยีสถาน ล าดบัที ่1 

สูส่งัเวชนยีสถาน “อสิปิตนมฤคทายวนั" สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครัง้แรกทีม่ชี ือ่วา่ พระธมัมจัก
กปัปวตัตนสตูร สกัการะธัมเมกขสถปูทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแกปั่ญจวัคคยีท์ัง้ 5 และ ฤษีโกณทญัญะบรรลุ
โสดาบนั ทลูขอบวชเป็นพทุธสาวกรปูแรก และเป็นวันแรกทีม่พีระพทุธ พระธรรมและพระสงฆค์รบองครั์ตนตรัย  
      สวดมนตบ์ชูาสถานทีแ่สดงปฐมเทศนา และอธษิฐานจติแผบ่ญุ กราบสกัการะมลูคันธกฎุทีีพ่ระพทุธองคท์รงจ าพรรษา
แรก และยสเจตยีสถาน สถานทีแ่หง่ความไมข่ดัขอ้ง ไมม่คีวามวุน่วาย เป็นเจดยีข์นาดเล็กมอีาคารสี ่เหลีย่มมงุไวเ้ป็นอยา่ง
ด ีสถานทีน่ีเ้ชือ่กนัวา่พระพทุธองคท์รงแสดงอทิธาภนิหิาร โปรดพระยสกลุบตุรผูเ้ป็นบตุรเศรษฐแีหง่เมอืงพาราณส ีดว้ย
อนุปพพกิถา ในขอ้ธรรมทีแ่สดงทาน ศลี สวรรค ์เนกขมัมะ กามาทนีพ ตามล าดับ เป็นผลใหย้สมาณพได ้ดวงตาเห็นธรรม 
และใหบ้ดิาไดเ้ป็นปฐมอบุาสก มารดาและภรรยาไดเ้ป็นปฐมอบุาสกิา ณ สถานทีน่ีอ้กีดว้ย 

 
18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย 
ทอดผา่ป่า วดัที ่1 - วดัไทยสารนาถ  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
 
กนิอาหารเย็น  แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
     

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยสารนาถ   
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 2-4 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

  

   
DAY 02 วันพธุที ่23 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

     

พาราณส-ีพทุธคยา 

04.00 น. ตืน่นอน 
05.00 น. ออกจากทีพ่ัก ตัง้แตฟ้่ายงัไมส่างไปเยอืน คงคามหานท ีลงเรอืลอ่งไปตามล าน ้าคงคา ชมวถิชีวีติผูค้นรมิฝ่ังน ้า 
ดพูธิอีาบน ้าลา้งบาป บชูาพระอาทติย ์ชมกองไฟศักดิส์ทิธิท์ีไ่มเ่คยดับบรเิวณทา่มณกิรรณกิาร ์เพราะมกีารเผาศพอยู่
ตลอดเวลาตามความเชือ่ทีว่า่ทีน่ีเ่ป็นทา่ของพระศวิะ หากน าศพมาเผาและเอากระดกูเถา้ถา่นโปรยลงทีท่า่น ้านีจ้ะไดไ้ป
สวรรค ์ท าพธิลีอยกระทงดอกไมแ้ละจดุเทยีนบชูา พระบรมสารรีกิธาต ุและ แมค่งคา  ชมพระอาทติยข์ึน้รมิฝ่ังคงคาซึง่
เรยีกไดว้า่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก 
               

  

อาทติยข์ึน้ ณ ฝ่ังแมน่ ้าคงคา - พาราณส ี ลอ่งเรอืแมน่ ้าคงคา - พาราณส ี
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กลับจากแมน่ ้าคงคา กนิอาหารเชา้  
แลว้ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงพทุธคยา *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
     
ครึง่ทางจากพาราณสสีูพ่ทุธคยา แวะ ท าบญุทีว่ัดไทยระหวา่งเสน้ทาง  

ทอดผา่ป่า วดัที ่2 - วดัไทยสะสาราม  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
      
กนิอาหารกลางวนั  แลว้ออกเดนิทางตอ่ 
    
ชว่งเย็น- เดนิทางถงึพทุธคยา เขา้สูท่ีพั่ก  
18.00 น. กนิอาหารค า่   
19.00 น. ท าวตัรสวดมนต ์ทีพ่ระอโุบสถวัดไทยพทุธคยา  
แลว้เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
      

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยพุทธคยา   
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 3-5 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

  

                
DAY 03 วันพฤหสับดทีี ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

        

พทุธคยา 

05.00 น. ตืน่นอน 
06.00 น. ท าวตัรสวดมนต ์ 
07.00 น. กนิอาหารเชา้ 

08.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย 
ทอดผา่ป่า วดัที ่3 - วดัไทยพุทธคยา  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
   
แลว้เดนิทางไปที ่สถปูเนนิดนิบรเิวณทีเ่คยเป็น บา้นนางสชุาดา  ผูถ้วายขา้วมธปุายาสกอ่นวันตรัสรู ้จากจดุนีส้ามารถ
มองเห็นบรเิวณทีเ่ชือ่วา่เป็นจดุทีน่างสชุาดาถวายขา้วมธปุายาสแดพ่ระพทุธเจา้ จากนัน้ไปทีบ่รเิวณสถานทีซ่ ึง่พระพทุธเจา้
ทรงอธษิฐานจติลอยถาดทองค า รมิฝั่งแมน่ า้เนรญัชรา หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “แมน่ า้แหง่การตรสัรู”้         
       

  

สถปูเจดยี ์บา้นนางสชุาดา รมิฝ่ังน ้าเนรัญชรา ทีเ่หลอืแตผ่นืทราย 
 

 
     

https://www.facebook.com/watthaibuddhagaya.india
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สงัเวชนยีสถาน ล าดบัที ่2 

จากนัน้เดนิทาง สูส่งัเวชนยีสถาน มหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีต่รัสรู ้อนุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระพทุธเจา้  
บชูาสถานทีต่รัสรู ้บรเิวณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ นมสัการ พระแทน่วชัรอาสน ์ ทีส่รา้งโดยพระเจา้อโศกมหาราช  
กราบสกัการะหลวงพอ่ พระพุทธเมตตา พระปฏมิากรปางมารวชิยัอายกุวา่ 1,400 ปี ภายในวหิารมหาเจดยีพ์ทุธคยา 
อนมิสิสเจดยี ์ สถานทีป่ระทับเสวยวมิตุตสิขุ ในสปัดาหท์ี ่2 
รตันจงกรมเจดยี ์ ทีท่รงเสด็จด าเนนิจงกรมเสวยวมิตุตสิขุ ในสปัดาหท์ี ่3 เป็นตน้ 

               

  

อภสิมัพุทธสถาน มหาเจดยีพ์ุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา 

  

ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ รัตนจงกรมเจดยี ์
 

   
เพล- กนิอาหารกลางวนั 
ชว่งบา่ย ใชเ้วลาเก็บเกีย่วบญุกนัเต็มที ่ทีพ่ระมหาเจดยี ์และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ปฏบิตัธิรรม ตามสมควรแกเ่วลา 
19.00 น. กนิอาหารค า่  แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
      

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยพุทธคยา   
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 3-5 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

  

        
DAY 04  วันศกุรท์ี ่25 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 

พทุธคยา-ราชคฤห-์นาลนัทา 

04.00 น. ตืน่นอน เก็บกระเป๋าขึน้รถ  
04.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนาลันทา บา้นเกดิของอคัรสาวกซา้ย-ขวา พระโมคคัลลานะและพระสารบีตุร   
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง   เดนิทางถงึวดัไทยนาลันทา  กนิอาหารเชา้        
 

https://www.facebook.com/watthaibuddhagaya.india
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       ไปกราบสกัการะ หลวงพอ่องคด์ า  พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิอ์ายนัุบพันปี เป็นพระพทุธรปูองคใ์หญท่ีส่รา้งจากหนิด า  
ทางการไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยเพือ่น ามาเก็บรักษาในพพิธิภณัฑไ์ดเ้พราะขนาดทีใ่หญม่าก และทกุครัง้ทีม่คีวามพยายาม
โยกยา้ยทา่นออกไป ก็จะเกดิเหตอุาเพศเป็นประจ า ชาวบา้นทอ้งถิน่มคีวามเชือ่วา่หลวงพอ่ สามารถดลบนัดาลใหห้ายเจ็บ
หายป่วย คณะผูแ้สวงบญุทีเ่ลือ่มใสศรัทธา พากนัไปกราบไหวข้อความเป็นสริมิงคล 
       จากนัน้ไปกนัที ่มหาวทิยาลยันาลนัทา  มหาวทิยาลัยสงฆแ์หง่แรกของพทุธศาสนา เป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีเ่คย
รุง่เรอืงทีส่ดุในโลก ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพัง สะทอ้นความยิง่ใหญใ่นอดตี ในอดตีมหาวทิยาลัยแหง่นีป้ระกอบดว้ย 
หอ้งเรยีน หอ้งสมดุ หอพักนักศกึษา หอสวดมนต ์โรงครัว ยุง้ฉาง บอ่น ้า มพีระสงฆม์าศกึษาจ านวนมาก และมคีรอูาจารย์
สอนถงึ 1,400 ทา่น 
       สกัการะ สารบีตุรสถปู  เป็นสถปูทีส่รา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แกพ่ระสารบีตุร อคัรสาวก บรเิวณทีป่ระชมุเพลงิ สรา้งสมยั
แรกโดยโยมมารดาทา่นสารบีตุร คอื นางสารพีราหมณี ตอ่มาพระเจา้อโศกไดส้รา้งเสรมิจากทีเ่ดมิ และกลายเป็น สถานที่
สกัการะของมหาชน ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลัยนาลันทา 
            

  

หลวงพ่อด า เมอืงนาลนัทา สารบีตุรสถปู มหาวทิยาลยันาลันทา 
 

  
เพล- กนิอาหารกลางวนั 
แลว้เดนิทางไป เมอืงราชคฤห ์(Rajgir) เมอืงทีเ่คยยิง่ใหญ ่เป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธ ในสมยัพทุธกาล 
พระพทุธศาสนาไดป้ระดษิฐาน ตัง้มัน่ทีเ่มอืงนีม้าโดยตลอด เพราะการอปุถัมภบ์ ารงุของพระราชาผูท้รงธรรมของเมอืง 
เมอืงราชคฤหจ์งึเต็มไปดว้ยโบราณสถานตา่งๆ มากมาย 
 
ไปกนัที ่สวนเวฬุวนั  สกัการะบชูาสถานทีอ่นัเคยเป็นทีต่ัง้ของ วัดเวฬวุันวหิาร วดัทีพ่ระเจา้พมิพสิารไดท้รงถวายสวนเวฬุ
วัน ใหเ้ป็นพระอารามหลวงแหง่แรกในพระพทุธศาสนา พระพทุธองคท์รงประทับจ าพรรษา ณ ทีแ่หง่นีร้วมแลว้ 6 พรรษา 
เป็นทีท่รงตัง้อคัรสาวกคอื พระโมคคัลลานะ พระสารบีตุร และยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระอรหันต ์1,250 รปู มาชมุนุมกนัโดยมไิด ้
นัดหมาย ในวัน จาตรุงคสนันบิาต มาฆบชูา และพระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์แกภ่กิษุเหลา่นัน้ 
      

  

 วดัเวฬุวนัวหิาร วดัแหง่แรกในพุทธศาสนา มลูคนัธกฎุ ีณ ยอดเขาคชิฌกฏู 

  

ถ ้าสกุรขาตา บนเขาคชิฌกฏู ถ ้าพระโมคคลัลานะ บนเขาคชิฌกฏู  
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จากนัน้ ไปเดนิขึน้เขาคชิฌกฏูกนั 
 
เขาคชิฌกฏู  คอืหนึง่ในเบญจครีหีรอืภเูขา 5 ลกู ไดแ้ก ่เวภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อศิคิลิ ิและปัณฑวะ ทีช่ ือ่เขาคชิฌกฏู
นัน้ เพราะมลีักษณะเหมอืนนกแรง้ หรอื เป็นทีเ่กาะอาศยัของฝงูแรง้ทีม่าคอยกนิซากศพโจรทีถ่กูประหารและทิง้ลงเหว ใน
บรเิวณโดยรอบเขาคชิฌกฏูนัน้ นับวา่เป็นทีส่ปัปายะของเหลา่พระอรยิสาวก เป็นทีจ่ าพรรษาของพระอรหันตห์ลาย
องค ์เชน่ พระสารบีตุร พระอานนท ์พระมหากสัสปะ พระอนุรทุธะ พระปณุณมนัตานบีตุร และพระอบุาล ีเป็นตน้ 
    

 

ระยะเดนิขึน้เขาคชิฌกฎู ประมาณ 1 กโิลเมตร 
ทางเดนิขึน้เขา ทางชนั แตป่ลูาดเดนิงา่ย (ตามภาพ) 
มขีัน้บนัไดเดนิสะดวก เหนื่อยประมาณหนึง่ชว่งเริม่เดนิ 
เดนิไปไดส้กัพักจะดขีึน้ คอ่ยๆไปชา้ๆ เดนิไดส้บายๆ 
  

แนะน า ส าหรับผูใ้หญท่ีเ่ดนิไมค่อ่ยไหว หรอืขาไมด่ ีหัวเขา่เจ็บ ฯลฯ  
 

ทีน่ี่จะมเีสลีย่งไวใ้หบ้รกิารคะ่ (ลักษณะเป็นดังรปู)  
ถา้ตอ้งการใชบ้รกิาร กรณุาแจง้ทมีงานลว่งหนา้  
ราคา ขึน้-ลง ตอ่ทา่นประมาณ 1600 รปีู รวมทปิใหค้นแบก 

 

   
ระหวา่งทางเดนิขึน้สูย่อดเขาคชิฌกฎู ผา่น 2 ถ ้าหลัก คอื 
 
1) ถ า้พระโมคคลัลานะ  
เป็นทีจ่ าพรรษาของพระอคัรสาวกผูเ้ลศิทางอทิธฤิทธิ ์คอื พระโมคคัลลานะ และทีแ่หง่นีเ้องเป็นทีแ่กข้อ้สงสยัเรือ่งเปรตมี
จรงิหรอืไม ่มองขึน้จากทางเดนิจดุทีเ่ป็นถ ้าของพระโมคคัลลานะนัน้ จะเห็นกอ้นหนิตัง้เรยีงกนัสามกอ้น มชีอ่งระหวา่งเขา
ทีพ่อเดนิได ้เมือ่กอ่นยงัไมก่อ่หนิกัน้ไว ้จะเป็นทางขึน้ลงเพยีงทางเดยีวเทา่นัน้ ณ จดุนีเ้องเชือ่กนัวา่เป็นทีพ่ระเทวทตั
พยายามกลิง้กอ้นหนิลงมาเพือ่ปลงพระชนมพ์ระพทุธองค ์
 
2) ถ า้สกุรขาตา 
มลีักษณะเหมอืนคางหม ูในสมยัพทุธกาล ถ ้าสกุรขาตาเป็นสถานทีซ่ ึง่พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมโปรด ทฆีนข
ปรพิาชก ผูเ้ป็นหลานของพระสารบีตุร ในขณะทีพ่ระสารบีตุรก าลังน่ังถวายงานพัดอยูนั่น้ ทา่นก็ไดฟั้งธรรมและส าเร็จเป็น
พระอรหันตใ์นขณะนัน้เอง เมือ่วันมาฆปณุณม ี เพ็ญเดอืน 3 หลังจากอปุสมบทแลว้ 15 วัน สว่นทฆีนขปรพิาชกไดบ้รรลุ
โสดาปัตตผิลประกาศตนเป็นอบุาสกผูนั้บถอืพระรัตนตรัย 
 
ณ ยอดเขาคชิฌกฏู มลูคนัธกฎุ ี คอืทีป่ระทบัสว่นพระองคข์องพระบรมศาสดา ในพรรษาที ่3, 5 และ 7 และ พรรษา
สดุทา้ย กอ่นเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน มลูคันธกฎุแีหง่เขาคชิฌกฏูนี ้บรเิวณทีป่ระทับของเดมิเป็นกฎุแีคบๆ เหมาะทีจ่ะน่ัง
มากกวา่นอน วัดดดูว้ยศอกไดก้วา้ง 3 ศอก กบั 1 คบื ยาว 4 ศอกเทา่นัน้ เป็นทีซ่ ึง่ชาวพทุธถอืวา่ส าคญั พากนัมากราบไหว ้
บชูาเพือ่ระลกึถงึพระพทุธองค ์ทีเ่สด็จมาประทับ ณ ยอดเขาแหง่นีอ้ยูเ่สมอ และไดแ้สดงธรรมหลายพระสตูร เชน่  
ธัมมกิสตูร มหาสาโรปมสตูร อาฏานาฏยิสตูร อปรหิานยิธัมมสตูร เป็นตน้ ผูม้าถงึสถานทีแ่หง่นี ้เหมอืนวา่ไดม้าเขา้เฝ้า
สมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ดวงจติมแีตค่วามปีตเิบกิบานอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 
แลว้เดนิทางกลับทีพ่กั วัดไทยนาลันทา กนิอาหารค า่  
พรอ้มกนัทีพ่ระอโุบสถ ตามเวลานัดหมาย 
ทอดผา่ป่า วดัที ่4 - วดัไทยนาลนัทา  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
พักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
        

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยนาลนัทา   
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 
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DAY 05    วันเสารท์ี ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

     

นาลนัทา-ไวสาล-ีกสุนิารา 

04.00 น. ตืน่นอน 
05.00 น. กนิอาหารเชา้  จากนัน้มุง่หนา้สูเ่มอืงไวสาล ี*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
    
ผา่น สะพานมหาตมะคานธเีสต ุ (Mahatama Ghandhi Setu) เป็นสะพานทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าคงคา จากเมอืงปัตนะไป
เมอืงไวสาล ีถอืวา่ยาวทีส่ดุในบรรดาสะพานขา้มแมน่ ้าในอนิเดยี จากจดุเริม่ตน้จนสดุสะพาน 12 กโิลเมตร เฉพาะชว่ง
แมน่ ้า 6 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในสมยัของนายกรัฐมนตร ีอนิทริา คานธ ีเพือ่เป็นอนุสรณ์แก ่มหาบรุษุของอนิเดยี คอื ทา่น
มหาตมะ คานธ ี 
 
เมอืงปาฏลบีตุร  เคยเป็นทีต่ัง้เมอืงหลวงในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช อยูห่า่งจากราชคฤห ์90 กโิลเมตร ปัจจบุนัคอื
เมอืงปัตนะ (Patna) เป็นเมอืงหลวงของรัฐพหิาร เมือ่ครัง้พทุธกาลคอืหมูบ่า้นปาฏลคีาม พระพทุธองคเ์สด็จผา่นหลายครัง้ 
เชน่ เมือ่ครัง้ทีเ่สด็จไปโปรดประชาชนชาวไพศาลคีราวทีป่ระสบภยัพบิตั ิทรงใหพ้ระอานนทน์ าน ้าพระพทุธมนตป์ระพรม 
เป็นเหตใุหภ้ยัทัง้หลายสงบระงับลงได ้ครัง้สดุทา้ยเสด็จมารับอาหารบณิฑบาตจาก วัสสการพราหมณ์และสนุธีะพราหมณ์ 
อ ามาตยเ์อกของพระเจา้อชาตศัตร ูกอ่นทีจ่ะเสด็จขา้มแมน่ ้าคงคาไปจ าพรรษาสดุทา้ยทีน่ครไพศาล ีและเสด็จดบัขนัธ์
ปรนิพิพาน ณ กสุนิารา 
 
นครไวสาล ี คอืเมอืงหลวงของอาณาจักรวชัช ีหนึง่ใน 16 แควน้ของชมพทูวปี ครัง้พทุธกาล เรยีกกนัหลายชือ่วา่ไวสาล ี
ไพสาล ีหรอืเวสาล ีก็ได ้ในสมยัพทุธกาลเคยเป็นศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาทีส่ าคญัยิง่อกีแหง่หนึง่  
 
ไปกนัที ่ปาวาลเจดยี ์ สารรีกิธาตพุระสถปูเจดยี ์เป็นสถปูโบราณ ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3 เมตร มสีงักะสมีงุเป็นทรง
กลมเหมอืนกบัศาลาแปดเหลีย่ม ลอ้มรอบฐานเจดยีโ์บราณ ซึง่ไดรั้บการขดุคน้จากฝ่ายโบราณคดขีองรัฐบาลกลางไปแลว้ 
และนักโบราณคดยีนืยนัเป็นหนึง่เดยีววา่ ทีน่ีค้อืสถปูทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุทีไ่ดข้อแบง่จากกสุนิาราและจากสถปูอกี  
7 แหง่ แลว้อญัเชญิมาบรรจไุวใ้นสมยัเดยีวกนักบั เมอืงราชคฤหข์องพระเจา้อชาตศตัร ูคณะราชาลจิฉว ีราชามลัละ  
ราชาโกลยิะแหง่รามคาม พราหมณ์แหง่เวฏฐทปีกนคร ราชาโมลนีคร ราชาศากยะแหง่กบลิพัสดุ ์
          

  

ปาวาลเจดยี ์สารรีกิธาตพุระสถูปเจดยี ์ เสาหนิพระเจา้อโศก สถูปกฏูาคารศาลาป่ามหาวนั 
 

 

ไปตอ่กนัที ่กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั  เมือ่พระพทุธองคท์รงแสดงวธิใีหโ้รครา้ยระงับไดแ้ลว้ ชาวเมอืงไวสาลปีระสงค ์
สรา้งอารามถวาย พระพทุธองคก์็โปรดใหส้รา้งพระอาราม นอกเมอืงเวสาล ีในป่ามหาวัน ทางเหนอืของอาณาจักรวัชช ี
อารามทีช่าวลจิฉวสีรา้งถวายพระพทุธองคใ์นป่ามหาวัน เรยีกวา่ “กฏูาคาร” มภีกิษุเขา้อยูจ่ าพรรษาในอารามนีเ้ป็นประจ า
ส าหรับพระพทุธองคนั์น้ประทับอยูใ่นพรรษาที ่5 และ พรรษาสดุทา้ยคราวเมือ่เสด็จไปกสุนิารา 
    เสาหนิพระเจา้อโศก  ปัจจบุนัมเีสาหนิพระเจา้อโศก ทีย่งัมหีวัสงิหป์ระดษิฐานอยูด่า้นบน ตัง้ตระหงา่นเดน่สงา่งดงาม
มาก และหันหนา้ไปทางทศิเหนอืประหนึง่ วา่ทอดอาลัยตามพระพทุธองค ์ครัง้เสด็จผา่นเมอืงนีเ้ป็นครัง้สดุทา้ย กอ่นจะ
เสด็จไปปรนิพิพาน ณ กสุนิารานคร 
    

ความรูเ้พิม่เตมิ- พระพทุธองคเ์สด็จกรงุไวสาลรีวมหลายครัง้ สว่นใหญจ่ะเสด็จประทับทีก่ฏูาคารศาลา ในป่ามหาวัน 
ใกลก้รงุไวสาล ีไดต้รัสแสดงธรรมตอบปัญหาแกช่าวไวสาลทีีม่าเขา้เฝ้าพระพทุธองคใ์นโอกาส และวาระตา่งกนัทีป่่า
มหาวัน เชน่ สหีเสนาบด ีเจา้ลจิฉว ีเจา้สนัุกขตัตะ เป็นตน้   
     ณ ป่ามหาวันแหง่นี ้พระพทุธองคป์ระทานการบวชใหน้างปชาบดโีคตม ีพรอ้มทัง้เหลา่ศากยิาน ีอกี 500 ซึง่
เดนิทางจากกรงุกบลิพัสดุ ์ไดรั้บการบวชเป็นภกิษุณีในพระพทุธศาสนา อนัเป็นการเปิดโอกาสใหส้ตรไีดบ้วชเรยีนใน
พระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก 
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บญัญตัเิขา้พรรษา  สมยันัน้เหลา่ภกิษุพากนัจารกิไปทกุฤดกูาล เหยยีบย า่ขา้วกลา้ในนา เบยีดเบยีนสตัวเ์ล็กมากมายให ้
ล าบาก ชาวบา้นตา่งพากนัต าหนวิา่แมแ้ตน่กก็ยงัรูจั้กท ารังในชว่งฤดฝูน เหตใุดสาวกของพระสมณโคดมจงึไมพ่ านักอยูก่บั
ที ่เทีย่วเดนิเหยยีบย า่พชืพันธุใ์หเ้สยีหายเชน่นี ้ 
    พระพทุธองคท์รงทราบจงึทรงบญัญตักิาลเขา้พรรษาไว ้2 ระยะ ดังนี้ 
    ตัง้แตว่ันแรม 1 ค า่ เดอืน 8 ถงึวันเพ็ญเดอืน 11 เรยีกวา่ ปรุมิกิา พรรษาตน้ 
    ตัง้แตว่ันแรม 1 ค า่ เดอืน 9 ถงึวันเพ็ญเดอืน 12 เรยีกวา่ ปัจฉมิกิา พรรษาหลัง 
             
เพล- กนิอาหารกลางวนั ทีว่ดัไทยไวสาล ี
ทอดผา่ป่า วดัที ่5 - วดัไทยไวสาล ี 
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
 
แลว้มุง่หนา้สูเ่มอืงกสุนิารา *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง  
แวะพักระหวา่งทางที ่วดัไทยเกษรยีา   ท าบญุหยอดตู ้ตามก าลังศรัทธา  
       

 

    แวะเทีย่วชม  มหาสถปูเกสเรยี หรอื เกสรยิา  
เป็นสถปูโบราณขนาดใหญ ่ในครัง้พทุธกาลบรเิวณนีม้ชี ือ่วา่ 

เกสปตุตนคิม เป็นหมูบ่า้นชายแดนของ แควน้วัชชทีีอ่ยูต่ดิ
กบัพรมแดนของแควน้มลัละ  

   มหาสถปูแหง่เกสเรยีนี ้เป็นสถปูเดยีวกบัทีป่รากฏใน
บนัทกึของพระถังซ าจ๋ัง ทีเ่คยจารกิแสวงบญุมายงัสถานที่
แหง่นี ้ทา่นไดก้ลา่วไวว้า่ "สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของพระ
มหาสถปูทีป่ระดษิฐานบาตรของพระพทุธองค ์ครัง้นัน้พระ
พทุธองค ์ทรงประทานบาตรแกช่าววชัชเีมอืงไวสาล ีที่
ตามมาสง่ เสด็จพระพทุธองคเ์ป็นครัง้สดุทา้ย กอ่นจะเสด็จ
ไปยงัเมอืงกสุนิาราเพือ่เสด็จดับขนัธปรนิพิพาน" 

 

 

 
ชว่งเย็น- เดนิทางถงึเมอืงกสุนิารา 
เขา้สู ่วดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์ กนิอาหารเย็น  พักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
      

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์  
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

  

 

วดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์ สรา้งขึน้เพือ่นอ้มเป็นพทุธบชูา และเฉลมิพระเกยีรต ิ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 วาระครองสริริาชสมบตั ิ
ครบ 50 ปี และเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา  
     
รว่มสกัการะ พระบรมสารรีกิธาต ุ 
ไดรั้บพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รัชกาลที ่9  
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จแทนพระองค ์ทรงบรรจ ุ 
พระบรมสารรีกิธาต ุใน “พระมหาธาตเุฉลมิราชศรัทธา” พระมหาเจดยี ์ทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่ 
อยูใ่นวดัไทยกสุนิาราฯ 
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DAY 06   วันอาทติยท์ี ่27 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

    

กสุนิารา-ลมุพนิี 
 
05.00 น. ตืน่นอน 
06.00 น. ท าวตัรสวดมนต ์ 
07.00 น. กนิอาหารเชา้ 
 
สงัเวชนยีสถาน ล าดบัที ่3 
  
สูส่งัเวชนยีสถาน ปรนิพิพานสถาน สถานทีเ่สด็จดบัขนัธป์รนิพิพาน ณ สาลวโนทยาน ทีม่ตีน้สาละปลกูไวเ้ป็นอนุสรณ์ 
นมสัการมหาปรนิพิพานสถปู และเขา้ไปสกัการะ พระพทุธรปูปางอนุฏฐติสหีไสยาสน ์คอืปางเสด็จบรรทมครัง้สดุทา้ย
ภายในวหิารปรนิพิพาน  
- หากจะท าพธิถีวายผา้หม่พระพทุธปรนิพิพานใหเ้ตรยีมผา้ขนาด กวา้ง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะหม่ไดพ้อด ี

สวดมนตบ์ชูา องคพ์ระพทุธปรนิพิพาน และถวายเครือ่งสกัการะ ปิดทองทีพ่ระพทุธบาท และอธษิฐานจติขอพร   
       

 

องคพ์ระพุทธปรนิพิพาน 
 

  

ปรนิพิพานสถาน สถานทีเ่สด็จดบัขนัธป์รนิพิพาน มกฏุพันธนเจดยี ์สถปูทีถ่วายพระเพลงิพุทธสรรีะ 
 

  
จากนัน้ไปกราบไปสกัการะ มกฏุพนัธนเจดยี ์ซึง่อยูห่า่งออกไปประมาณ 1 กโิลเมตร ไปสกัการะสถปูทีถ่วายพระเพลงิ
พทุธสรรีะ หลังวันปรนิพิพาน 7 วัน กลา่วค าบชูาสถานทีถ่วายพระเพลงิ และอธษิฐานจติเรยีบรอ้ยเป็นอนัเสร็จพธิ ี

    
10.30 น. ทอดผา่ป่า วดัที ่6 – วดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  

เพล- กนิอาหารกลางวนั 
แลว้ออกเดนิทางมุง่หนา้สูแ่ดนประสตู ิณ ประเทศเนปาล *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง 
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กอ่นถงึชายแดน 3 กโิลเมตร แวะพักที ่วดัไทยนวราชรตันาราม (วดัไทย 960) โครงการทีพั่กรมิทางส าหรับ
พทุธศาสนกิชนผูเ้ดนิทางแสวงบญุจากทัว่โลก มหีอ้งน ้า ทีพ่กั ศาลาอเนกประสงค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ชากาแฟ และ  
โรตรีอ้นๆ ราดนมขน้หวาน ทีท่างวัดมไีวรั้บรองทกุคนทีม่าเยอืน 
 
จากนัน้ออกจากวัดไทย 960 ไปทีด่า่นโสเนาล ี(Sonauli) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเดนิทางตอ่สูล่มุพนิ ี
เย็นถงึค า่- เดนิทางเขา้ทีพ่กั กนิอาหารเย็น  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
   

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยลมุพนิ ี  
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 2-4 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

 

 

           
DAY 07   วันจันทรท์ี ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

     
05.00 น. ตืน่นอน 
06.00 น. กนิอาหารเชา้ 
07.00 น. ทอดผา่ป่า วดัที ่7 - วดัไทยลมุพนิ ี
 รว่มกนัท าพธิถีวายปัจจัย ทอดผา้ป่า ท าบญุเพือ่ท านุบ ารงุวัด  

สงัเวชนยีสถาน ล าดบัที ่4 
  

เดนิทางสู ่สงัเวชนยีสถาน ลมุพนิวีนั  สถานทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจา้ ซึง่เชือ่กนัวา่บรเิวณ ทีป่ระสตูขิองสทิธัตถราชกมุาร 
คอืจดุทีเ่สาศลิา ของพระเจา้อโศกมหาราชตัง้อยู ่และยงัมขีอ้ความภาษาพราหมจีารกึไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เขยีนวา่ เป็น
สถานทีป่ระสตูขิององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

มหามายาเทววีหิาร (The Mahamaya Devi Temple) ภายในมศีลิาสลักภาพพทุธประวัตปิางประสตู ิเป็นรปูพทุธ
มารดา อยูใ่นพระอริยิาบถยนื พระหัตถข์วา เหนีย่วกิง่ไมส้าละ มรีปูเจา้ชายสทิธัตถะ ออกมาทางปัสสะขวา ของพระพทุธ
มารดา ดา้นหนา้มหามายาเทววีหิาร ม ีสระโบกขรณี (The Sacred Pond) ซึง่เป็นทีส่รงสนานของพระนางสริมิหามายา
เทว ีกอ่นและหลังประสตูกิาลพระกมุาร สวดมนตบ์ชูาสถานทีป่ระสตู ิกลา่วค าอธษิฐานจติใหช้วีติประสบแตค่วามดงีาม 
เสมอืนการไดเ้กดิใหมใ่นแดนประสตูแิหง่นี ้
           

  

เสาหนิพระเจา้อโศก มหามายาเทววีหิาร ศลิาสลักภาพพุทธประวตัปิางประสตู ิ
 

     

เพล- กนิอาหารกลางวนั  ทีว่ดัไทยนวราชรัตนาราม (วดัไทย 960) 
12.30 น. ทอดผา่ป่า วดัที ่8 - วดัไทยนวราชรตันาราม 960  
 รว่มกนัท าบญุ ทอดผา้ป่าเพือ่ท านุบ ารงุวดั ตามก าลังศรัทธา  
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แลว้ออกเดนิทางมุง่หนา้สูน่ครสาวัตถ ีฐานทีม่ัน่แหง่กองทัพธรรม *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง 
 
บา่ย- แวะพักระหวา่งทาง ทีว่ัดสทิธารถราชมณเทยีร วัดไทยระหวา่งเสน้ทาง 
ทอดผา่ป่า วดัที ่9 - วดัสทิธารถราชมณเทยีร 
 รว่มกนัท าพธิถีวายปัจจัย ทอดผา้ป่า ท าบญุเพือ่ท านุบ ารงุวัด  

เย็นถงึค า่- เดนิทางถงึสาวตัถ ีเขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารเย็น   
เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยในรม่เงาของพทุธสถานทีร่ม่เย็น 
        

 
  ทีพ่กัคนืนี ้

 
วดัไทยเชตวนัมหาวหิาร   
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพดัลม หอ้งน ้าในตัว 

 

 

        
DAY 08   วันองัคารที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

        
05.00 น. ตืน่นอน 
06.00 น. กนิอาหารเชา้  แลว้ออกไปสกัการะสถานทีส่ าคญัในเมอืงสาวัตถกีนั  
สาวตัถ ีหรอื ศราวัสต ี(Sravasti) สมยัพทุธกาลเป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล มพีระเจา้ปเสนทโิกศลเป็นกษัตรยิค์รอง
เมอืง พระพทุธองคท์รงประทับบ าเพ็ญพทุธกจิในเมอืงนี ้นานถงึ 25 พรรษา ไดท้รงแสดงพระสตูร พระวนัิย และ ชาดกที่
ส าคญัๆ เชน่ มงคลสตูร กรณียเมตยสตูร เรือ่งนางจญิจมาณวกิา นันทมาณพ โจรองคลุมีาล นางปฏาจารา การเกดิขึน้แหง่
ยกัษีณี 
          

  

มลูคนัธกฎุ ีภายในเชตวนัมหาวหิาร ตน้อานันทโพธิ ์ภายในเชตวนัมหาวหิาร 
 

     
เริม่ตน้ดว้ยการไปที ่เชตวนัมหาวหิาร  พระอารามนีท้า่นอนาถบณิฑกิะคฤหบด ีเป็นผูห้าสถานทีเ่พือ่จะสรา้งวัดถวาย
พระพทุธเจา้ เห็นสวนเจา้เชตกมุาร เหมาะกวา่ทีอ่ ืน่ๆ ทา่นจงึไดเ้จรจาขอซือ้สวนนี ้เจา้เชตไดเ้สนอราคาทีด่นิโดยการใหน้ า
ทองค ามาปเูรยีงจนเต็มบรเิวณทีต่อ้งการซือ้ทัง้หมด ทา่นจงึใหค้นน าเกวยีนบรรทกุแผน่ทองค ามาเรยีงจนเกอืบเต็มบรเิวณ
นัน้ทัง้หมด เจา้เชตเห็นถงึศรัทธาทีแ่น่วแน่ของทา่น ประสงคร์ว่มท าบญุดว้ยจงึมอบทีเ่หลอืนัน้ให ้และขอใหส้รา้งซุม้ประตู
ไวด้ว้ย เมือ่สรา้งวดัเสร็จแลว้ทา่น อนาถะไดจ้ารกึชือ่เจา้เชตไวท้ีซุ่ม้ประตอูนัเป็นทีม่าของชือ่วดัวา่ เชตวนัมหาวหิาร   
ทา่นอนาถบณิฑกะเศรษฐ ีไดส้รา้งวหิาร กฏุ ิหอ้งประชมุ โรงครัว เวจกฎุ ีหอ้งน ้า บอ่น ้า เป็นตน้ พระพทุธองคเ์สด็จประทับ
จ าพรรษา ณ พระเชตวันแหง่นี ้รวมแลว้ถงึ 19 พรรษา 
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จากนัน้ไปดทูีส่ถปูเกา่ทีเ่ชือ่กนัวา่บรเิวณนีค้อื บา้นทา่นองคลุมีาล และ บา้นอนาถบณิฑกิะเศรษฐ ีอยูใ่นบรเิวณ
พระราชวังของพระเจา้ปเสนทโิกศล เลยพระวหิารเชตวนัไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปัจจบุนัยงัมเีขตเมอืงสาวตัถใีหเ้ห็นเป็น
ก าแพงลอ้มรอบเมอืง และภายในเมอืงก็จะมอีาคารสิง่ปลกูสรา้งในอดตีทีถ่กูฝังไวใ้ตด้นิเป็นจ านวนมาก ทางรัฐบาลอนิเดยี
ไดข้ึน้ทะเบยีนไวเ้ป็นสมบตัขิองทางการ และก าลังท าการขดุคน้เพือ่หาหลกัฐานทางดา้นประวตัศิาสตร ์

ไปแวะกนัทีส่ถปูเนนิดนิเกา่ ทีเ่ชือ่กนัวา่บรเิวณนีค้อืสถานทีท่รงแสดง ยมกปาฏหิารยิ ์มลีักษณะเป็นเนนิดนิสงูประมาณ 
50 เมตร ทีแ่หง่นีพ้ระพทุธองคท์รงแสดงยมกปาฏหิารยิเ์พือ่โปรดประชาชนชาวสาวตัถ ีและขม่เจา้ลทัธอิืน่ๆ จากนัน้ทรง
เสด็จไปประทับจ าพรรษาที ่ดาวดงึส ์เมือ่ออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวันเทโวโรหนะทีส่งักสัสนคร     

เพล - กนิอาหารกลางวนั 
13.00 น. ทอดผา่ป่า วดัที ่10 - วดัไทยเชตวนัมหาวหิาร 
 รว่มกนัท าพธิถีวายปัจจัย ทอดผา้ป่า ท าบญุเพือ่ท านุบ ารงุวัด  

เชญิทกุทา่นรว่มกนักราบขอบคณุพระธรรมวทิยากร ทีไ่ดใ้หค้วามรูต้ลอดเวลาทีเ่ดนิทางไปสงัเวชนยีสถานในทีต่า่งๆ และ
กราบขอขมาในสิง่ทีพ่วกเราไดล้ว่งเกนิ ตอ่พระสงฆท์ัง้ทีต่ัง้ใจและไมไ่ดต้ัง้ใจ แลว้รว่มกนัท าพธิถีวายปัจจัย ท าบญุถวาย
แกพ่ระธรรมวทิยากร ผูใ้ดทีป่ระสงคส์มทบปัจจัยใดๆเพิม่เตมิขอเชญิรว่มอนุโมทนาตามก าลังศรัทธา 
 ท าบญุถวายพระธรรมวทิยากร ตามก าลังศรัทธา  

แลว้ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงลักเนา *ระยะทาง 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
19.00 น. ถงึเมอืงลักเนา เขา้สูส่นามบนิ กนิอาหารค า่  (เป็นขา้วกลอ่งทีแ่พ็คมาจากวดัไทย) 
 
เชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ เตรยีมตัวกลบับา้นกนั 

        
    
      
      

DAY 09   วันพธุที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

เทีย่วบนิ  ระหวา่งประเทศ 

WE334 
 

     lucknow-bangkok 

      เวลา 01.20-06.30 
 

 

 

    
01.20 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูก่รงุเทพ *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง   
นอนหลบัพักผอ่นบนเครือ่งบนิ  
   
06.30 น. ถงึสวุรรณภมู ิ สวสัดปีระเทศไทย 
 

จบโปรแกรมทัวร-์ 
 
 
 
 
 

หมายเหต-ุ โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

            



หนา้ 14 จาก 15 

ราคาทวัร-์  41,000 บาท 

  
เงือ่นไข-  การพกัวดั นอนแยกชาย-หญงิ ไมม่จีัดใหน้อนเดีย่ว  

สว่นลด-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่ อนิเดยี-เนปาล อยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  ลดคา่วซีา่ 4,400 บาท 
พระสงฆแ์ละแมช่ ีลดราคา 5,000 บาท  (เฉพาะกรณีทีม่หีนังสอืสทุธ)ิ 
   

ลดพเิศษ-  * รับ 1 สทิธิ ์ตอ่ 1 ทา่น 
พาพอ่แมไ่ป ลดใหท้ัง้ครอบครัว ทา่นละ 500 บาท 
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 
    

ราคานีร้วม- 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี 

คา่วซีา่อนิเดยี-เนปาล  
วซีา่อนิเดยี (คดิราคาไวท้ี ่3,500 บาท) อายวุซีา่ 6-12 เดอืน Multiple Entry  
วซีา่เนปาล (คดิราคาไวท้ี ่900 บาท) อายวุซีา่ 15 วัน Multiple Entry 
(จะขอเก็บคา่วซีา่เพิม่เตมิ หากสถานทตูฯ มกีารปรับขึน้ราคาคา่วซีา่) 

อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่ 
ทีพ่ัก วดัไทย พกัหอ้งละ 4-6 ทา่น (หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดให)้ พักแยกชาย-หญงิ เป็นหอ้งพดัลม มหีอ้งน ้าในตัว 
เงนิท าบญุ คา่ธรณีสงฆ-์คา่หอ้งพัก-คา่น ้าคา่ไฟ ทกุวัดทีเ่ขา้พกั 
เงนิท าบญุ คา่อาหาร ทกุวดัทีเ่ขา้พกั 
เงนิท าบญุ ถวายพระธรรมวทิยากร 
คา่รถปรับอากาศตลอดเสน้ทาง 
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย  
คา่บรกิาร Escort ทอ้งถิน่ 
ประกนัอบุตัเิหต-ุ  MITTARE INSURANCE มติรแทป้ระกนัภยั  
วงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  
ครอบคลมุ เฉพาะกรณีเกดิอบุตัเิหตุ ไมค่รอบคลมุ กรณีเจ็บป่วย เป็นไขห้วดั ทอ้งเสยี หรอื อาหารเป็นพษิ  

ราคานีไ้มร่วม- 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเกบ็เป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย  
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋า 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ทปิ-  (ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง) 
ทมีงานอนิเดยี (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ)  
เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 1,600 รปีู หรอื 800 บาท ส าหรับ 8 วัน ในอนิเดยี 
เด็กยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
หัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 

อาหารมือ้เย็น   (ทา่นใดถอืศลี 8 ไมก่นิอาหารเย็น ไมค่นืคา่อาหาร เงนิท าบญุวัดทัง้หมด) 
คา่ธรณีสงฆ ์คา่อาหาร   
ในการเขา้พกัทีว่ดั ทางเราไดจ้ัดเตรยีมเงนิท าบญุ ถวายเป็นคา่ธรณีสงฆ ์คา่น ้าคา่ไฟ คา่อาหาร ไวแ้ลว้ ตามความเหมาะสม 
ถา้ใครตอ้งการจะท าบญุเพิม่ก็แลว้แตศ่รัทธา 
 



หนา้ 15 จาก 15 

  

การช าระเงนิ 

1) จา่ยมดัจ า จ านวน 5,000 บาท  ทนัททีีจ่อง *ยดึมนัจ าถา้ขอยกเลกิการเดนิทาง 
  
2) จา่ยงวดแรก จ านวน 18,000 บาท  จา่ยภายในวันที ่ 21 สงิหาคม 2562 
  
3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จ านวน 18,000 บาท จา่ยภายในวนัที ่ 21 กนัยายน 2562 

 

โอนเงนิไดท้ี ่

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน 
เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่ว
บางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศในรายการเดนิทาง หรอื กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ทางเรา
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


