
 

เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 
น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน(8 วัน 7 คืน) (พักวัดและโรงแรม)  

 โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ราคาท่านละ   38,900 บาท (รวมวีซ่า) 

เดินทาง 15 – 22 มกราคม 2566 
 

วันแรก(15) กรุงเทพมหานคร –เมืองพทุธคยา 

05.00 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย (FD) เพื่อท าการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทั ... ให้
การตอ้นรับ 

08.20 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สู่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการ

บินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD122(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพุทธคยา หลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม.......... 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทย................................ 
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซ่ึงปัจจุบันเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูง

ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกวา้งมีร่องรอย
การขุดดินหาโบราณวตัถุ สถูปแห่งน้ีถูกสร้างเป็น
อนุสรณ์สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราชในสมยั
พุทธกาลนางสุชาดาคือผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส
พร้อมถาดทองค าให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงที่
พระพุทธองค์ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกรกริยาและ
กลบัมาเสวยอาหารตามปกติ 

ต่อจากนั้น น าท่านเย่ียมชม แม่น ้าเนรัญชรา สถานที่ส าคญั
ทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าว
มธุปายาสพร้อมถาดทองค าจากนางสุชาดา และ
พระองค์ได้อธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองค์
ท่านสามารถตรัสรู้ได ้ขอให้ถาดทองค าลอยทวน
สายน ้า 



 

 น าท่านชมวดัพุทธนานาชาติ อาทิ เช่น วดัทิเบต วดัญี่ปุ่ น วดัภูฎาน และวดัไทยซ่ึงแต่ละ
วดัมีความงดงามที่แตกต่างกนั 

หลงัจากนั้น น าท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อม
สักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ
สักการะตน้ศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตน้โพธ์ิตน้ดงักล่าวเป็นตน้ที่ 
4 จากต้นศรีมหาโพธ์ิต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
โดยส าหรับตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้แรกนั้นเป็นสหชาติ
กบัพระพุทธเจา้ (เกิดในวนัเดียวกบัวนัที่เจา้ชายสิทธัตถะ
ประสูติ )  มีอายุถึง  352 ปี  จนในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช จึงถูกท าลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวง
แหนต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นน้ีจนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นที่สองนั้น
ปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธ์ิต้นเดิมและมีอายุยืนมา
ประมาณ 871-891 ปี จนถูกท าลายในประมาณปีพุทธศกัราช 1143-1163 ดว้ยน ้ ามือของ
พระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซ่ึงพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มี
ความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบน ากองทพัเขา้มาท าลายตน้โพธ์ิตน้น้ี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ
ตน้ที่สามปลูกโดยพระเจา้ปูรณวรมา กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยแห่งราชวงศ์เมารยะ และ
ตน้ที่สามน้ีมีอายยืุนมากว่า 1,258 –1,278 ปี จึงลม้ลงในสมยัที่อินเดียเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นที่ส่ี ที่ยงัคงยืนต้นมาจนปัจจุบนั ปลูกโดยนายพล
เซอร์อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม เมื่อปีพุทธศกัราช 2423 

 พร้อมน าท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
เสด็จประทบัเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลงัจากตรัสรู้ดว้ยพระองค์เอง อนัประกอบ
ไปดว้ย 

 1) เสด็จประทบับนพระแท่นวัชรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 
วนั ในสัปดาห์ที่ 1 

 2) เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ะพริบ 
พระเนตรตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ที่ 2 

 3) เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 
วนั ในสัปดาห์ที่ 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์  โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้น 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ที่ 4 



 

 5) เสด็จไปประทบัใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นที่พกัของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 
5 

 6) เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ 
ศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ที่ 6 

 7) เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั ใน
สัปดาห์ที่ 7 

เยน็ น าท่านเขา้สู่ที่พกั วดัไทย.................................. พร้อมรับประทานอาหารเยน็ 

(นักแสวงบุญสามารถเดินทางไป พระมหาเจดีย์พุทธคยา หลังมื้ออาหารเย็น  
เน่ืองจากพระมหาเจดีย์พุทธคยามีเวลาท าการต้ังแต่เวลา 5.00 น. – 21.00 น.) 

 

วันที่สอง(16) พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองปัตตานะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในที่พกั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อัน

ไดแ้ก่ เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ใน
สมยัพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธ ที่มีประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธ
อยา่งมากมาย มีเจา้เมืองปกครองในยคุนั้นคือพระเจา้พิมพิสารที่ถือไดว่้าเป็นโยมอุปฐาก
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ที่มีส่วนช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่ส าคญัอย่าง
มาก ด้วยการถวายพ้ืนที่ส าหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก และเมืองราชคฤห์ยงัเป็น
สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ส าคญัของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางชมจุดส าคัญต่างๆณ ยอด
เขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรกของ
พระพุทธเจ้า ซ่ึงปรากฏหลักฐานหลายจุดที่
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธประวตัิ อนัประกอบไป
ดว้ย  

 1. ถ ้าพระโมคคัลลานะ  ที่พ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้ องซ้าย ผู ้เป็น
เอตทัคคะที่มีอิทธิฤทธ์ิเป็นเลิศ และเป็นสถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็นอชคร
เปรตที่มีความสูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากบั 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึง
หาง ซ่ึงพระพุทธองคท์รงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น 

 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัต เป็นจุดที่สามารถมองเห็นจากบริเวณด้านหน้าถ ้ า 
พระโมคคลัลานะ ที่ปรากฏกอ้นหินเรียงกนั 3 กอ้น มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเขา้
ไปได ้ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางขึ้น-ลงเพียงทางเดียว ซ่ึง



 

เช่ือกันว่าพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากข้างบนโดยหวงัปลงพระชนม์องค์พระ
ศาสดา แต่สุดทา้ยสามารถท าอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงห้อพระโลหิต 

 3. ถ ้าสุกรขาตา (ถ ้าพระสารีบุตร)  ที่พ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องขวา  
ผูเ้ป็นเอตทคัคะที่มีปัญญาเป็นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วนั หลงัจาก 
การอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้นหน้าพระคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
เหล่ากษตัริย ์เทวดา และพุทธศาสนิกชนที่ตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

 5. พระคันธกุฎี ซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจา้ มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็น
สถานที่แสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 

ต่อจากนั้น น าท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภจัจ์ ซ่ึงถวายเป็น
สังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั เมื่อคร้ังเหตุการณ์พระเทวทตัผลกักอ้นหิน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ สถานที่ก  าเนิดวนั

ส าคัญทางศาสนา “วนัมาฆบูชา” ซ่ึงเป็นสถานที่พระพุทธเจา้
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่พระองค์ทรง
บวชให้ทั้งหมด และวดัเวฬุวนัมหาวิหารยงัเป็นวดัแห่งแรกของ
พระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ที่พระเจา้พิมพิสารถวายให้กบัองค์
พระศาสดา 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
พร้อมน าท่านชมมหาวิทยาลัยนา
ลันทา  สถานที่ก  าเนิดของอัคร
สาวกองค์ส าคัญ คือ พระสารี
บุตร ผู ้เป็นเลิศทางด้านปัญญา 
โดยมีหลักฐานบ่งช้ีคือ สถูปที่
เป็นอนุสรณ์สถานต่อพระมหาเถระรูปน้ี เมืองนาลนัทา ยงัไดรั้บการสมญานาม เมือง
แห่งความรู้ เพราะมีมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่ที่ สุดในโลก (โดยประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยันาลนัทาเร่ิมขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นในสมยักษตัริยร์าชวงศค์ุปตะพระองค์หน่ึง
พระนามว่าศกัราทิตย ์หรือกุมารคุปตะที่ 1 ครองราชยป์ระมาณระหว่างปีพุทธศักราช 
958-998 ได้ทรงสร้างวดัอันเป็นสถานศึกษาขึ้นแห่งหน่ึงที่เมืองนาลนัทาและกษตัริย์
พระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ีก็ไดส้ร้างวดัอื่นๆ เพ่ิมขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดั 



 

และสร้างก าแพงลอ้มรอบ โดยขนานนามว่า “นาลนัทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพุทธศกัราช 
1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูกกองทัพมุสลิมเติร์กเข้า
ครอบครองดินแดนและเผาท าลายวดัและปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา 
และคณาจารย ์ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลยันาลนัทาล่มสลายไปแลว้ช่ือเสียงของ
เมืองนาลนัทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทัว่ไป จนกระทัง่ปีพุทธศกัราชที่ 2403 เซอร์อ
เล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม "บิดาแห่งการส ารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยั
นาลันทา ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขุดส ารวจตามหลัก
วิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลยัก็ไดป้รากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ัง 

จากนั้น น าท่านสักการะหลวงพ่อด าแห่งนาลันทา (มีลกัษณะพระเกตุ
ทรงบวัตูม ปางนัง่ขดัสมาธิ พระหัตถช้ี์แม่พระธรณีเป็นพยาน 
แกะสลกัดว้ยหินด า หนา้ตกักวา้ง 60 น้ิว สูงนบัจากพระเพลา
ถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้เทวาปาล ในปี
พุทธศกัราชที่ 1353 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่เมืองปัตตานะ 
ค ่า น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองปัตตานะ ณ โรงแรม  

Patliputra Continental หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทาน
อาหารค ่า 

 

วันที่สาม(17) ปัตตานะ – ไวสาลี – เมืองกุสินารา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไวสาลี ในอดีตคือแควน้วชัชีที่ปกครองโดยกษตัริย์ลิจฉวี 

เป็นหน่ึงใน 16 แควน้ของชมพูทวีป ซ่ึงในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้
ชาวเมืองไดร้อดพน้จากโรคอหิวาตกโรค ที่แมแ้ต่พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชน
ไม่สามารถบ าบดัโรคร้ายน้ีได ้ จึงถือไดว่้าเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ส าคญัแห่งหน่ึง 

จากนั้น น าท่านชม กุฎาคารศาลา วัดป่ามหาวัน ที่มี
ลักษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว ่ า  ซ่ึงกษัตริย์ 
ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประทับจ าพรรษา ณ 
สถานที่แห่งน้ี ในพรรษาที่ 5 พร้อมน าท่านชม
เสาอโศกรูปสิงห์ที่เช่ือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด ที่
อยู่ในลกัษณะนัง่หันหนา้ไปทางทิศตะวนัออกที่



 

มีความสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่
ประกอบไปดว้ยสังฆาราม ห้องพกั ห้องประชุมที่ส าคญัวดัแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่พระพุทธ
องคป์ระธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภตัตาคาร 
ระหว่างทาง น าท่านเดินทางสักการะ เกสรียาสถูป บริเวณ

ที่พระพุทธองคท์รงหันกลบัมาทอดพระเนตร
ดู เ มื อ ง ไ ว ส า ลี เ ป็ น ค ร้ั ง สุ ด ท้ า ย  แ ล ะ
พระราชทานบาตรให้กับพวกลิจฉวีก่อน
เดินทางไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานสถูปแห่งน้ีถูกขุดพบเมื่อปีพุทธศกัราช 2541 โดยเช่ือว่ากนัว่าเป็นสถูปที่สร้าง
โดยพระเจ้าอโศกมหาราช ซ่ึงมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก ด้วยขนาดความสูง
ประมาณ 41 เมตร ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศกัราช 2474 จึงเหลือความสูง
ประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกลเ้คียงพระสถูปแห่งน้ียงัปรากฏเสาอโศก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เดิมในสมยัพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
แควน้มลัละ  ซ่ึงเป็นสถานที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละที่มีความส าคญัเป็น
สถานที่ที่พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระ
พุทธองค ์

 น าท่านเดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าสาละ แห่งแควน้มลัละในสมยัพุทธกาล พร้อม
น าท่านชม ปรินิพพานสถูป  เป็นสถูปที่อยู่
ด้านหลังวิหารปรินิพพาน ซ่ึงพระเจ้าอโศก
มหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย ์100,000 
รูปี ให้สร้างขึ้นคร่อมกบัพระแท่นปรินิพพาน มี
ลักษณะเป็นทรงบาตรคว ่าสูง 65 เมตร มียอด
ฉัตร 3 ชั้น พร้อมปรากฏเสาอโศกในบริเวณ
ใกลเ้คียง 

จากนั้น น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปปางปรินิพพานณ 
วิหารปรินิพพาน เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะ
ในสมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823 - 1093) โดย
ช่างฝีมือชาวมธุรา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 
7 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยู่บน
พระแท่นจุณศิลา ที่ท าจากทรายแดงของเมือง
จุนนะ 



 

 วิหารแห่งน้ีถูกขุดคร้ังแรก เมื่อปีพุทธศกัราช 2397 โดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คนั
น่ิงแฮม และถูกขุดเร่ือยมาจนกระทัง่ปีพุทธศกัราช 2450 ไดค้น้พบโบราณวตัถุมากมาย 
รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งน้ี 

หลงัจากนั้น น าท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ท าพิธี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซ่ึงมีช่ือเรียก
ในท้องถิ่นว่ารามภาร์-กา-ฏีลา อยู่ห่างจากที่
พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานประมาณ 1 
กิโลเมตร   

ค ่า น าท่านเข้าสู่ที่พัก วัดไทยกุสินารา พร้อม
รับประทานอาหารค ่า 

 

วันที่ส่ี(18) กุสินารา – ลุมพิน ี

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางส าหรับข้ามผ่านแดนประเทศอินเดีย – เนปาล *** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในที่พกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซ่ึงสถานที่แห่งน้ีเป็นสังเวชนีย

สถานแห่งเดียวที่ไม่อยู่ในประเทศอินเดีย อนัเน่ืองมาจาก ก่อนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะเสด็จมาประสูติ พระองค์ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตวเ์จา้ ยงัมิไดรั้บอาราธนาของ
ทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปัญจมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอนัย่ิงใหญ่ 5 อยา่ง 
ก่อนที่จะตดัสินพระทยัประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจาก
ดุสิตเทวโลกไปบงัเกิดในพระชาติสุดทา้ยที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจา้มี 5 อย่างที่พระ
บรมโพธิสัตวเ์จา้ทรงเลือก ดงัน้ี 
1. กาล ทรงเลือกอายกุาลของมนุษย ์
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป 
3. ประเทศ ทรงเลือกมธัยมประเทศ 
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษตัริยศ์ากยวงศ์ 
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลห้าบริสุทธ์ิ 

ได้บ าเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป และ
ก าหนดอายขุองมารดา ทรงก าหนดไดพ้ระนางมหามายา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 
หลงัอาหาร น าท่านเย่ียมชม สวนลุมพินีวัน ตั้งอยูท่ี่เมืองไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล น าท่านชม 

วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงภายในวิหารจะ



 

ปรากฏรูปป้ันของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจา้) ขณะพระองค์ก าลงั
ให้ก าเนิดเจา้ชายสิทธตัถะ และ รูปรอยเทา้ของเจา้ชายสิทธตัถะภายนอกวิหาร จะปรากฏ 
สระโบกขรณี และเสาอโศกซ่ึงถูกฝังดินไวแ้ละพบจารึกเป็นอกัษรพราหมณ์ระบุว่าที่
แห่งน้ีคือสถานที่เจา้ชายสิทธตัถะประสูติ 

เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม Zambala
หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเยน็ 

 

วันที่ห้า(19) ลุมพินี – กรุงกบิลพัศดุ์ – กรุงเทวทหะ – ลุมพิน ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่กรุงกบิลพศัดุ์ ราชธานีของพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา เมืองที่

เจา้ชายสิทธัตถะทรงใช้ชีวิตอยู่ก่อนออกผนวชสู่เพศบรรพชิต และกลบัมารับกิจนิมนต์
หลงัจากตรัสรู้พร้อมกบัพระภิกษุจ านวน 20,000 รูป 

จากนั้น น าท่านเที่ยวชม โบราณสถานภายในกรุงกบิลพศัดุอ์นัประกอบไปดว้ย 
• กลุ่มสถูปทางทิศตะวันออก เป็นจุดหลักในการขุดค้นคว้าทางโบราณคดีของ

ประเทศเนปาล โดยการขุดนั้นเร่ิมขึ้ นในระหว่างปีพุทธศักราชที่ 2516-17 ณ 
สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจากการขุดนั้น ปรากฏหลกัฐานเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับ 
พระเจา้กนิษกะมหาราชกษตัริยพ์ระองคท์ี่ 3 แห่งอาณาจกัรกุษาณะ  

• วัดนิโครธารามชาวเมืองทอ้งถิ่นนิยมเรียกว่า “กุดาน” เป็นวดัที่พระเจา้สุทโธทนะ
และเหล่าประยูรญาติสร้างถวาย และเป็นสถานที่แห่งน้ียงัเป็นจุดก าเนิดสามเณร
องคแ์รก ซ่ึงคือพระราหุล  

• กลุ่มโบราณสถานพระราชวังกรุงกบิลพัศดุ์เร่ิมจากประตูเมืองดา้นตะวนัออกเป็น
ทางเขา้ของอ ามาตยแ์ละขา้ราชบริพาร 
มีเนินดินเป็นสถูปอนุสรณ์มา้กณัฐกะ 
ส่วนดา้นตะวนัตกเป็นประตูที่ใช้เสด็จ
พระราชด าเนิน ปรากฏสระน ้ า 3 แห่ง 
สันนิษฐานว่าเป็น ปราสาท 3 ฤดู ดา้น
ทิศเหนือมีสถูปใหญ่ สันนิษฐานว่า
เป็นสถูปของพระราชบิดาและพระราชมารดาโดยสถานที่แห่งน้ียงัเป็นที่ก  าเนิด
พระภิกษุณี และพระภิกษุณีองคแ์รกคือพระนางปชาบดีโคตมีพระมาตุจฉา (แม่บุญ
ธรรม) ของพระพุทธองค ์ และยงัเป็นพระขนิษฐา (น้องสาว) ของพระนางสิริมหา
มายาพระพุทธมารดา 



 

• เสาอโศกแห่งเมืองโกติฮาวา เป็นเมืองที่อยูห่่างจากกรุงกบิลพศัดุม์าทางทิศตะวนัตก
ประมาณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงสันนิษฐานว่า เป็น 1 ใน 3 เสาอโศก ที่น ามาประดิษฐาน
ในเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ถึงเมืองตักศิลาในประเทศปากีสถาน โดยอีก 2 เสา
อโศกถูกประดิษฐานที่ลุมพินีสถาน สถานที่ประสูติของพระศาสดา และกรุง
กบิลพศัดุ์ โดยเสาแต่ละตน้มีน ้ าหนัก 37 ตนั ซ่ึงปัจจุบนัเสาอโศกแห่งน้ีหลงเหลือ
ความสูงเพียง 3.5 เมตร จากการแตกหักและหายไปอยา่งไร้ร่องรอย 

• วัดศรีลังกา เป็นวดัเล็กๆที่ตั้ งอยู่ในเขตกรุงกบิลพัศดุ์ ภายในพุทธสถานแห่งน้ี
ปรากฏพระพุทธรูปปางสมาธิ และเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกธรรมะ 

• วัดมหินทามหาวิหาร เป็นสถานที่ที่ศึกษาและฝึกธรรมะ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเก่ียวของ
กบัศาสนาพุทธ เน่ืองจากมีการใชพ้ระนามของพระโอรศในพระเจา้อโศกมหาราช 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่กรุงเทวะทหะราชธานีของพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เป็น

สถานที่ตั้งที่อยู่ห่างจากลุมพินี ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นสถานที่คงหลงเหลือซาก
ปรักหักพงัที่มีคูเมืองยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีซากโบราณจมอยูใ่ตดิ้น มีเนินดิน บ่อน ้า 
และกองหินอยูใ่นป่าสาละ 

จากนั้น น าท่านเที่ยวชม เจดีย์รามครามแห่งกรุงเทวะทหะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุที่ไดรั้บแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน เมื่อคร้ัง
ที่โทณพราหมณ์ไดท้ าพิธีแบ่งให้กบั 8 นคร
ให้แก่กษตัริย์ราชวงศ์โกสิยะได้สร้างสถูป
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุปัจจุบนั 
เจดีย์แห่งน้ีตั้ งอยู่ในหมู่บ้านอุชเชนี โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร 

เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม Zambala
หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเยน็ 

 

วันที่หก(20) ลุมพินี เมืองไภรวา – พาราณสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองพาราณสีสถานที่ตั้งของ สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวนั

ในสมยัพระพุทธกาล สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมยัพุทธกาล เป็น
อดีตเมืองหลวงของแควน้กาสี ซ่ึงเป็นเมืองที่สถิตยข์ององคพ์ระศิวะที่มีช่ือเสียงทางดา้น
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น ้าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ที่มี



 

ความเช่ือในการอาบน ้ าลา้งบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบนั ส าหรับ
ศาสนาพุทธเมืองพาราณสียงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการส่ง
พระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินัยในยุคปัจจุบนัในสมยัพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจา้ตรัสรู้
แลว้ พระองค์เคยทรงสนทนากบัพวกพราหมณ์ผูไ้ปอาบน ้ าในแม่น ้ าคงคาเพ่ือลา้งบาป
เป็นใจความว่า ถา้ตอ้งการลา้งบาปไม่จ าเป็นตอ้งไปอาบน ้ าในแม่น ้ าคงคา ขอให้ช าระ
กาย วาจา ใจให้บริสุทธ์ิ คือ เวน้ทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา 
ใจ นั่นแหละคือการอาบน ้ าลา้งบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถา้ประพฤติอยู่ในสุจริต
แลว้ แมน้ ้าด่ืม น ้าอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิไปดว้ย อน่ึง ถา้น ้าในแม่น ้าคง
คาสามารถลา้งบาปไดจ้ริงและอ านวยผลให้ผูล้งไปอาบไปสวรรค์ไดจ้ริงแลว้ พวก กุง้ 
หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรคไ์ดม้ากกว่ามนุษยเ์พราะอาศยัอยูใ่นแม่น ้านั้นตลอดเวลา
เมืองพาราณสียงัเป็นดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็น
อย่างไรดังค ากล่าวของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมา
อินเดียแลว้ไม่เห็นพาราณสีก็เท่ากบัว่าไม่ไดเ้ห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียที่แท้จริง
เป็นอยา่งไรตอ้งมาดูที่เมืองพาราณสี”  

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) 
 น าท่านเดินทางสู่สารนาถ ซ่ึงอยู่ในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แห่งน้ีคือ  

“ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั” อนัเป็นสถานที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมม
จกักปัปวตัตนสูตร” แก่ปัญจวคียท์ั้ง 5 และเป็นสถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจา้ทรงพบกบัปัญจว
คียท์ั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลงัจากพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ไดเ้พียง 2 เดือน และสามารถ
ท าให้อญัญาโกณฑญัญะบรรลุอรหันตผล ซ่ึงสถูปแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช ต่อมาไดท้ าการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผงัของ
สถูปจากเดิมมาเป็นแบบรูปทรง 8 เหลี่ยม โดยจกัรพรรด์ิอคับาร์แห่งราชวงศ์โมกุล พระ
อยักา (ปู่ ) ของจกัรพรรด์ิชาห์จาฮนั ผูส้ร้างต านานประติมากรรมแห่งความรักอนัเป็นนิจ
นิรันดร ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จกัรพรรด์ิหุมา
ยนัไดเ้สด็จลี้ภยัมายงัสถานที่แห่งน้ี 



 

จากนั้น น าท่านชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ ซ่ึงสร้างขึ้นโดยพระเจา้อโศกมหาราช 
พร้อมปรากฏเสาอโศกในพ้ืนที่ดงักล่าว พร้อมน าท่านนมสัการ ธัมเมกขสถูป เป็นสถูป
ที่สร้างเพ่ืออุทิศแด่พระอญัญาโกณฑัญญะ ผูซ่ึ้งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูปแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบ
บาตรคว ่า มีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลงั
จากสถูปองค์เก่าถูกท าลายไดม้ีการสร้างสถูป
แห่งน้ีขึ้นมาใหม่ เมื่อปีพุทธศกัราช 2337 และ
น าท่านสักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานที่ที่
พระพุทธเจา้ทรงประทบัจ าพรรษาในช่วงฤดู
ฝนแรกหลงัจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณแลว้ ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในสถานที่ที่เช่ือว่าเป็นที่ประทับแสดง
ทุติยเทศนา คือ “อนัตตลกัขณสูตร” โปรดแก่ปัญจวคัคีย์ทั้ง 5 หลงัจากวนัที่พระพุทธ
องคท์รงแสดง “ธมัมจกักปัปวตันสูตร” คือพระสูตรว่าดว้ยการหมุนกงลอ้แห่งพระธรรม
อนัเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวนัแรม 5 ค ่า เดือน 8 พระพุทธองคไ์ด้
ทรงแสดงอนัตตลกัขณสูตรโปรดแก่ปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ท าให้ทั้งหมดไดเ้ขา้ใจชัดเจนถึง
ความเป็นอนัตตา ความไม่มีตวัตนถาวรเที่ยงแทข้องขนัธ์ ของสังขารธรรม ท าให้ปัญจ
วคัคีย์ทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้และได้บรรลุ เป็นพระ
อรหันตพ์ร้อมกนัเป็นคร้ังแรกของโลกในที่สุด จากนั้น  

หลงัจากนั้น น าท่านชม โบราณวัตถุที่ส าคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
สารนาถ(พิพิธภณัฑปิ์ดให้บริการทุกวนัศุกร์
และวนันกัขตัฤกษ)์ 

 
ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัเมืองพาราณสี ณ 

โรงแรม Meadows หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 

วันที่เจ็ด(21) พาราณสี – พุทธคยา 

เชา้ตรู่ น าท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชม
พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิในแม่น ้ าคงคา สายน ้ าอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล 

จากนั้น น าท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกัเพื่อรับประทานอาหาร
เชา้ 



 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยป่าฝ้าย 
เยน็ อิสสระตามอธัยาศยั 
ค ่า น าท่านเขา้สู่ที่พกั วดัไทย.................................. พร้อมรับประทานอาหารเยน็ 
 

วันที่แปด(22) พุทธคยา –กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ 
หลงัจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองสนามบินเมืองพุทธคยาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท... 

ให้บริการท าการเช็คอินและบตัรโดยสาร  
10.40 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

(FD) เที่ยวบินที่ FD123 (มีบริการอาหารกลางวันบนเคร่ือง) 
14.50 น.     คณะเดินทางกลบัถึงสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพดว้ยความอิ่ม

      บุญและประทบัใจไปนานแสนนาน......... 

 

 

 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง -   พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

  -   รูปถ่ายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

  -   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

                 -   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

ค่าบริการน้ีรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – พทุธคยา - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย 
3. ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเส้นทาง 
5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ท่านละ 2,800 บาท 



 

7. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้  านาญเส้นทางน าเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
9. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
10. ประกนัอบุติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
11. หนงัสือสวดมนต ์1 เล่ม และผา้ปูนัง่ส าหรับสวดมนต ์

 
อัตราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด 
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท 
5. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 
6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง 

▪ จองมดัจ าท่านละ 15,000  บาท   พร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน  3  วนั 

▪ ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนเงินค่ามดัจ า 15,000บาท  

 
เง่ือนไขต่าง ๆ 

 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่ที่เกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้าม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้


