
        ดกูอ่นอานนท ์สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล คอื สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ประสตู ิ(ลมุพนี)ี 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ตรัสรูเ้ป็นพระ

อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (พุทธคยา) 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสตูร (สารนาถ) 1, สถานที่
เราตถาคตเจา้เสด็จดับขนัธปรนิพิพาน (กสุนิารา) 1, สถานทีท่ัง้ 4 ต าบลนีแ้ล ควรทีพุ่ทธบรษัิท คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก

อบุาสกิา ผูม้คีวามเชือ่ความเลือ่มใสในพระตถาคตเจา้ ควรด ู(นมัสการ) และควรจะใหเ้กดิความสงัเวชทั่วกนั 

                    ดกูอ่นอานนท ์ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไดเ้ทีย่วจารกิไปยังพุทธสงัเวชนยีสถานเหลา่นี ้ดว้ยความศรัทธาเลือ่มใส 
ชนทัง้หลายเหลา่นัน้ ครัน้ท ากาลกริยิาลง กายแตกดบัจักเขา้สูส่คุตโิลกสวรรค”์ (พระพุทธพจน/์คมัภรีม์หาปรนิพิพานสตูร) 

  

 

 
 
 
 

        License No. 
        11/09047 

 

 
 

    

 

ทวัรอ์นิเดยี-เนปาล-พมา่ : E  ครบ 4 ต าบล+8 พทุธสถาน+ถ า้อจนัตา้-เอลโลรา่ (10 วัน) 
นมสัการพทุธสงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล สถานทีป่ระสูต ิ(ลมุพนิ)ี - ทีต่รสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ 
เจดยีพ์ทุธคยา พระพุทธเมตตา (พทุธคยา) - ท ีแ่สดงปฐมเทศนา (สารนาถ) - ทีป่รนิพิพาน  
(กุสนิารา) - ราชคฤห ์เวฬุวนั ตโปธาราม เขาคชิฌกฏู หลวงพอ่ด า มหาวทิยาลยันาลนัทา - 
พาราณส ีลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา – สาวตัถ ีเชตวนัมหาวหิาร บา้นอนาถบณิฑกิะ บา้นองคลุมีาล   

ยมกปาฏหิารยิ-์เวสาล ีปาวาลเจดยี ์วดัป่ามหาวนั-ถ า้อจนัตา้-เอลโลรา่ ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก  
 

                              
   
  

 
 
 
             
 

    สวนลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสูต ิ(เนปาล)         เจดยีพ์ุทธคยา อนุสรณแ์หง่ตรสัรู ้       ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้             

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

   อสิปิตนมฤคทายวนั : ปฐมเทศนา  สาลวโนทยาน กสุนิารา : สถานทีป่รนิพิพาน     ปรนิพิพานสถปุ : สถานทีป่รนิพิพาน 

                                                                     

                            
  

 
 
 

 
ลอ่งเรอืแมน่ า้คง/พาราณส ี                    อจนัตา้ ม ี29 ถ า้ ในพุทธศาสนา         เอลโลร่า 34 ถ ้า พุทธ 12+ฮนิด ู17+เชน 5 

 
 
 
 

 
 

โปรแกรม E : บนิลงโกลกตัตา้-บนิตอ่ลงพทุธคยา-บนิจากออรงัคบาด-มมุไบ-กทม.  
กฐนิวัดไทยโพธวิหิาร 17-26 พ.ย. / สายธยายพระไตรปิฏก 9-19 ธ.ค.  
สวดมนตข์า้มปี 28 ธ.ค.-7 ม.ค. / มาฆบชูา 15-26 ก.พ. / 15-26 ม.ีค.  

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

 
License No. 
11/03632 

                          

http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/
http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
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โปรแกรม E : บินลงโกลกตัต้า+บินต่อลงพทุธคยา+บินภายในออรังคบาด-มุมไบ-บินกลบัจากมุมไบ (11 วนั)  
วนัเดนิทาง 10 คนื/11 วนั 
BKK-CCU-GAY-BOM-BKK 

โปรแกรม E : บนิลงโกลกตัตา้+บนิตอ่พุทธคยา 

ครบ 4 ต าบล+8 พุทธสถาน+ถ า้อจนัตา้-เอลโลรา่ 

E1 : 47,900.- 
พักวดั+โรงแรม 

E2 : 54,900.- 
พักโรงแรมตลอด 

                          (ศกุร)์  

กฐนิวดัไทยโพธวิหิาร 
17-16 พ.ย. 61 

(1) 05.10-06.25 : SG84 บนิสวุรรณภูม-ิโกลกตัตา้ 

     11.25-12.35 : AI334 บนิโกลกตัตา้-พุทธคยา 
     ตน้พระศรมีหาโพธิ-์พระพุทธเมตตา-สตัตมหาสถาน 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมฯ 
ส านักงานมลูนธิ ิ
วัดไทยโพธวิหิาร 

OM International 

Tathagat/Narachra 
Tajdarbar/Gautam 

                              (เสาร)์                            (2) ดงคสริ-ิอชปาลนโิครธ-สชุาดาสถปู-เนรัญชรา ศนูยป์ฏบัิตธิรรมฯ OM/Tathagat 

   9-19 ธ.ค.        (อาทติย)์                
    สาธยายพระไตรปิฎก 

(3) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-วดัเวฬวุนั- 
     ตโปธาราม-หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลัยนาลนัทา 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมฯ 
 

OM International 
Tathagat/Narachra 

                              (จันทร)์ 

     

(4) พุทธคยา-เวสาล ีปาวาลเจดยี ์ปลงอายสุงัขาร- 

     -วดัป่ามหาวนั ทีก่ าเนดิภกิษุณี-เกสรยีา-กสุนิารา 

วดัไทยกสุนิารา/ 

วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Imperial/ 

Residency 

   สวดมนตข์า้มปี   (องัคาร) 

   28 ธ.ค.-7 ม.ค. 

(5) กสุนิารา สาลวโนทยาน ปรนิพิพานสถปู-วหิาร 

     มกฎุพันธเจดยี-์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ

Little Buddha 

Ananda/Green 

Little Buddha 

Ananda/Buddhamaya 

   19-29 ม.ค.           (พุธ)                 
 

(6) ลมุพนิ-ีสาวัตถ ีวดัพระเชตะวนั-บา้นองคลุมีาล- 
     อนาถบณิฑกิะ-ยกมปาฎหิารยิ-์ทีป่ฐพสีบูคนบาป 

วดัไทยเชตวนั/ 
วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Pawan 
Residency 

   มาฆบูชา            (พฤหัส) 

   15 ก.พ. - 26 ม.ีค. 

(7) สาวตัถ-ีพาราณส ีอสิปิตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา       

     พพิธิภัณฑส์ารนาถ สงิโตหนิ 4 หัว ฯลฯ 

วดัไทยสารนาถ/ 
วัดพทุธนานาชาต ิ

Surabhe/Westinn/ 

Ideal Tower 

   15-26 ม.ีค.          (ศกุร)์ (8) พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา-เจาคนัธสีถูป-ภษูาวนั   นอนบนรถไฟ นอนบนรถไฟ 

                            (เสาร)์ (9) ภษูาวนั-ถ ้าอจันตา้-ออรังคบาด โรงแรม 4 ดาว โรงแรม 4 ดาว 

                        (อาทติย)์ 

                         
                         (จันทร)์ 

(10) ออรังคบาด-ถ ้าเอลโลร่า-ออรังคบาด-มมุไบ-กทม.  

       17.20-18.10 : AI 441 บนิออรงัคบาด-มุมไบ
(11) 01.35-07.20 : AI 331 บนิมุมไล-สุวรรณภูม ิ 

พระสงฆ/์แมช่ ี
ลดทา่นละ 
2,900.- 

กลบัไทย 

พักเดีย่ว+10,000.- 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
     วนัแรก  : สุวรรณภูม-ิโกลกตัต้า-พุทธคยา- ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ           (เช็คอนิคืนวันพฤหัส/ตีสาม)   ศุกร์   

03.00 น.- พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Spicejet (SG) มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ   
05.10 น.- ออกเดินทางสู่โกลกตัต้า ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spicejet เทีย่วบินที่ SG 84 (ไม่มีบริการอาหาร) 
06.25 น.- (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย) ถึงสนามบินนานาชาติโกลกตัต้า/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง-ศุลกากร 
07.00 น.-บริการอาหารเชา้/กาแฟ/ขนมปัง/ผลไม ้ณ สนามบิน+จากนั้นพกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั+เช็คอิน+โหลดกระเป๋า 
11.25 น.- ออกเดินทางจากสนามบินโกลกตัต้า สู่พุทธคยา โดยสายการบินแอร์อนิเดีย (AI) เทีย่วบินที ่AI 334 
12.35 น.- ถึงสนามบินพุทธคยา+รับกระเป๋าสัมภาระ+จากน้ันต่อรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  
13.00 น.- ถึงพุทธคยา ต าบลเป็นท่ีตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้+เช็คอินเขา้ท่ีพกัฯ ท าธุระส่วนตวั พกัผอ่นอิริยาบถ 
15.00 น.- เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้    พระพุทธเมตตา     พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา   พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์
 

เยน็     -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน  
               สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ 
              โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 

 

น าสวดมนตภ์าวนา : พระวทิยากรวดัไทยโพธวิหิาร พระมหาอาทติย-์ดร.พระมหาปรญิณภัสทร-์พระอ.ชมอ้ย 
ธรรมวทิยากร : ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D./ทมีงาน I-India 
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                +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 
                ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวยีนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท้่านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
  เยน็/ค ่า  - บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้าอุ่น ฟรี ! wifi 
  หมายเหตุ : E2 บริการอาหารเยน็+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar หรือเทียบเท่า 

       วนัทีส่อง : พุทธคยา-ดงคสิริ-อชปาลนิโครธ-สุชาดาสถูป-เนรัญชรา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ                 เสาร์   

06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์/โรงแรมฯ+ออกเดินทางไป “ดงคสิริ” สถานท่ีทรงบ าเพญ็ทุกกรกิริยา เป็นเวลา 6 ปี 
08.00 น. - นมสัการถ ้า “ดงคสิริ” สถานท่ีพระมหาบุรุษโพธิสัตวท์รงมาบ าเพญ็ทุกกรกิริยา คือ การกระท าท่ีบุคคลกระท าได ้
              โดยยาก ดว้ยอตัตกิลมถานุโยค การประพฤติทรมานตน เป็นเวลา 6 ปี โดยมีปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ซ่ึงออกบวชตามมาอุปัฏฐาก 
 

  
 

  ดงคสริ ิทีบ่ าเพ็ญทุกกรกริยิา          อชปาลนโิครธ         บา้นนางสชุาดาผูถ้วายมธุปายาส    แมน่ า้เนรญัชา : ทา่สปุตฏิฐะ 
 

10.00 น. - น าคณะทศันศึกษา “อชปาลนิโครธ” สถานท่ี (๑) รับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา (๒) เสวยวมุิตติสุขในสัปดาห์ที ่5 
                หลงัจากตรัสรู้ (๓) รับค าอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตวข์องทา้วสหมับดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให้  
                ปรินิพพาน ซ่ึงพระพุทธองคไ์ม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตณัหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยาย ัว่ยวนใหเ้กิดกิเลส
10.30 น. –ทศันศึกษา “สุชาดาสถูป” หรือ บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่ 
                   พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ (ตน้ไทรของบุคคลผูเ้ล้ียงแพะ) และเป็นสถานท่ีเสวยวมุิตติสุข ใน  
                   สัปดาห์ท่ี 5  หลงัจากตรัสรู้แลว้+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ัง แม่น า้เนรัญชรา สถานท่ีทรงลอยถาดทองค าอธิษฐานจิต 
                   เท่ียงทายวา่จะไดส้ าเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่ ?+สถานท่ีรับหญา้กุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 
 11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรม+จากนั้นพกัผอ่นอิริยาบถ+ออกเดินทางไปตน้พระศรีมหาโพธ์ิ  
 บ่าย       -  เยีย่มชม “วดัพุทธนานาชาติ” เช่น วดัภูฐาน มีจิตรกรรมฝาผนงัปูป้ันท่ีสวยงาม+วดัญีปุ่่น ไหวห้ลวงพอ่ไดพุดสึ+ 
               -  น าคณะสวดมนตท์ าวตัรเยน็+เจริญสมาธิภาวนา ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ (ใหเ้วลาอิสระปฏิบติัธรรมตามอธัยาศยั) 
  เยน็       - อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีตลาดพุทธคยา เช่น ผา้ไหม รูปภาพ วตัถุมงคล ล๊อคเก็ตเคร่ืองบูชาต่างๆ ฯลฯ  
  ค ่า         -บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi 
 
 
 

 

หมายเหตุ : E2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/หรือเทยีบเท่า  

      วนัทีส่าม  :  พุทธคยา-นาลนัทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม                อาทติย์ 
  05.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแควน้มคธ ท่ีเคยยิ่งใหญ่ของพระเจา้พิมพิสาร (70 กม.) 

      

แนะน า : ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation 

Center) สาขาของวัดไทยโพธวิหิาร อยูห่า่งจากตน้โพธิ ์500 เมตร ไดร้ับอปุถมัภจ์ากบรษัิท 

ในเครอืธรรมหรรษา เป็นทีต่ัง้ส านักงานมลูนธิวิัดไทยโพธวิหิาร ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมลูนธิฯิ 
ตามกฎหมายอนิเดยี เมือ่ 5 ธ.ค.57 ปัจจบุนัก าลงัสรา้งวัดฯ ณ พทุธคยา บนทีด่นิ 1 ไรเ่ศษ  
 



- 4 - 
 08.00 น.- เดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมสัการพระคันธกุฎท่ีีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก+ 
              ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ า้พระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์
 
 
  
 
 
 

  ราชคฤห ์: มูลคนัธกฎุ ีเขาคชิฌกฎู   สถานทีเ่ทวทตักลิง้หนิปลงพระชนม ์         ถ า้สกุรขาตา         ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ 
 

 11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนาลนัทา+จากนั้นเดินทางไปสู่ บ้านนาลนัทา ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
     พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด า อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูกไฟไหม 
             เม่ืออดีตคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท้่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือเดินทางเทา้ไปวิหารหลวงพอ่ด า 
14.00 น.- (3) ชมมหาวทิยาลัยนาลนัทา เป็นมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 

 
 
 

  
                                                        
 

     น ัง่รถมา้ไปไหว ้       หลวงพอ่องคด์ า                 มหาวทิยาลยันาลนัทา              วดัเวฬวนัแหง่แรกของโลก : ราชคฤห ์
 

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาร าลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
               ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 
16.00 น.- (6) ชมคุกเป็นคุมขังพระเจ้าพมิพสิาร+(7) รอยเกวยีโบราณ+(8) ถ า้มหาสมบัติของพระเจ้าพมิพสิาร+กลบัพุทธคยา 
   เยน็/ค ่า  - ถึงพุทธคยา+บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.)+ท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างวดัไทยโพธิวหิาร 
ซ้ือทีด่ินพร้อมอาคาร 4 ช้ัน 45 ห้อง พืน้ที ่25,000 ตารางฟุตๆ ละ 1,000 บาท หรือเป็นเจ้าภาพกุฎสิงฆ์ 1 ห้องๆ ละ 200,000 บาท 
หมายเหตุ : E2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/หรือเทยีบเท่า  

      วนัทีส่ี่  :  พุทธคยา-ไวสาล-ีปาวาลเจดีย์ -วดัป่ามหาวนั-เกสรียสถูป-กุสินารา                              จันทร์ 
06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลีบุตรท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้อโศก)  
11.30  น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี 
12.30 น. – นมสัการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขารวา่จะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
14.00 น.– ถึง (2) วดัป่ามหาวัน สถานทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสังกสั 
                 สนคร+นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวพีระนามวา่มหาลิไดทู้ล 
                 อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพุทธมนตท่ี์พระอานนทไ์ดเ้รียนบทรัตนสูตรและ 
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             รับประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี ท าใหภ้ยัทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภยั+อหิวาตกภยั+อมนุสสภยั อนัตรายหายไป 
 
                                                                                                
 
 
 
   ปาวาลเจดยี ์ทีป่ลงอายุสงัขาร     วดัป่ามหาวนั ทีเ่กดิข ึน้แหง่ภกิษุสงฆ ์: เวสาล ี(วชัช)ี    เกสรยีาสถปู (แควน้วชัช-ีมัลละ) 

  

 15.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมยัเดียวกบั “สาญจีสถูป” 
 19.00 น.- ถึงกุสินารา+บริการอาหารค ่า+ทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+พกัท่ีวดัไทยกุสินารา  หรือวดัธิเบต/วดัมหินดอร์ในเครือวดัไทยฯ 

    หมายเหตุ : ส าหรับ E2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko / Imperial / Om Residency  

       วนัที่ห้า  :  กุสินารา (อนิเดีย) - ลุมพนีิ (เนปาล) มายาเทววีหิาร-เสาหินอโศก                                 องัคาร  
 06.00 น.– บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์เมืองกุสินารา นมสัการ 
 เช้า           (1) ปรินิพพานสถูป ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้+(2) ปรินิพพานวิหาร 
                                                                                                                                        
                                                                             
 
 
 
 
  
                 ซ่ึงโอปูคย ูและอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470  น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ เบ้ืองหนา้องค ์
                 พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซ่ึงนายช่างชาวเมืองมถุราช่ือ “ถินา” สร้าง พ.ศ.950 + 
                 นมสัการ (3) มณฑป ท่ีประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(4) มกุฏพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
                 (5) โทณพราหมณ์เจดีย์ ท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุใหแ้ก่ราชทูตทั้ง 7 เมือง รวมกุสินาราเป็น 8 เมือง 
  11.00 น.–บริการอาหารกลางวนัท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+หลงัอาหารใหท้่านเยีย่มชมวดั+ถ่ายรูปท่ีระลึก ณ พระมหาธาตุเจดีย ์
  12.00 น.–จากน้ันเดินทางสู่สวนลุมพนีิ  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport มอบใหท้างบริษทัฯ)  
  15.30 น.–ถึงด่านชายแดนแวะพกัเขา้หอ้งน ้า วดัไทย 960+ด่ืมชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะเจา้หนา้ท่ี ท าเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล) 
  16.30 น.– ถึง “สวนลุมพนีิ” สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้+สวดมนตเ์จริญสมาธิเวียนเทียน ณ (6) เสาหินพระเจ้าอโศก  
                   และ+(7) มายาเทววีหิาร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวหิาร มีซากอิฐโบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 

 
    ลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสตู ิ(เนปาล)   มายาเทววีหิาร อนุสรณ์การประสตู ิ  รอยพระบาท 1 ใน 7 เกา้ 

 
สาลวโนทยาน : กสิุนารา สถานทีป่รินิพพาน 

 
พระพุทธปรินิพพาน สร้าง พ.ศ. 950 

 
มกฎุพนัธนเจดย์ี ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ 
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                  มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีพระนางสิริมหามายาเทวทีรงประทบัยนืเหน่ียว 
                  ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทบัยนื ทรงยา่งพระบาทได ้7 กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา     
              +(8) ชม “สระโบกขรณ”ี เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพุทธมารดา ในวนัเพญ็ ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  
 18.00 น.- E1/E2 : บริการอาหารค ่า+พกัที่โรงแรม Little Buddha/Ananda/ Zampala/Buddhmaya หรือเทยีบเท่า  

      วนัที่หก : ลุมพนีิ-สาวตัถี (อนิเดีย)-อนาถบิณฑิกะ-องคุลมีาล-เชตวนัมหาวหิาร                               พุธ 
 06.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผา่นด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 เช้า         - เยีย่มชมวดัไทย 960 เขา้หอ้งน ้า+ทานโรตีฯ+เดินทางสู่สาวตัถี อดีตเมืองหลวงแควน้โกศลท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
                  ปเสนทิโกศลมหาราช อคัรศาสนูปถมัภท่ี์ส าคญั ซ่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่สาวตัถีนานท่ีสุด รวม 25 พรรษา  
                  โดยประทบัอยูท่ี่วดัเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา  และวดับุพพาราม ซ่ึง 
                  นางวสิาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ลา้นคน) ปัจจุบนัเหลือเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์ 
  11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั (แพค็/กล่อง) ระหวา่งทาง+เดินทางต่อถึงเมือง “สาวัตถี” ราชธานีแควน้โกศล 
  15.30 น.-นมสัการยมกปาฏิหาริย์ สถานท่ีแสดงปาฎิหาริยเ์ป็นคู่ๆ ตามอาการ 32 ของพระพุทธเจา้ มีน ้าและไฟไหลออก 
                  คนละทาง ก่อนเสด็จข้ึนไปจ าพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาท่ี 7 แลว้เสด็จลงจากสวรรคท่ี์สังกสัสนคร 
                 +ทศันศึกษาบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้มีก้อนข้าวแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง อคัรมหาอุบาสกอนัดับหน่ึง 
                                                      
 

 
  
                                                                                                                                                            
 
           ยมกปาฏหิารยิ ์               บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี          วดัพระเชตวนัมหาวหิาร           เจดยีพ์ระอรหนัต ์8 ทศิ 
             

  16.30 น.- น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ วดัพระเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัอยูน่านท่ีสุด รวม 19 
  เยน็          พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญั นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ประจ าฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน 
                  +โรงอุโบสถเป็นทีท่ าสังฆกรรม ตน้ก าเนิดอุโบสถในปัจจุบนั+ธรรมสภาใหญ่ สถานท่ีแสดงธรรม+กุฏิพระอสีติ 
                   มหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาล ีพระสีวล ีพระราหุล พระองคุลมีาล ฯลฯ  
                   เป็นตน้+นมสัการตน้อานันทโพธ์ิ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงรับสั่งใหพ้ระมหาโมคคลัลานะน าเมล็ดพนัธ์ุมาจาก 
                   พุทธคยา พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเพาะช า อนาถบิณฑิกะเศรษบีขดุหลุมปลูก  และพระอานนทผ์ูดู้แลรักษา 
                จึงไดช่ื้อวา่ “อานันทโพธ์ิ” มีอายยุนืยาวมาถึงปัจจุบนั  2,500 กวา่ปี+เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ น าสวดพระคาถาบูชาฯ 
    19.00 น.- เดินทางถึงเมือง “สาวตัถี” บริการอาหารค ่า+พกัวดัไทยเชตะวนั/วดัไทยสาวตัถี/วดัเกาหลี หรือวดัพุธนานาชาติ 
    หมายเหตุ : ส าหรับ E2 พกัโรงแรม : บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko/Pawan/Residency 

     วนัทีเ่จ็ด : สาวตัถี–พาราณสี–พพิธิภัณฑ์สารนาถ- อสิิปตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา                  พฤหัส   
     05.30 น. – บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นไปเมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 320 กม./8-9 ชัว่โมง) 
     เช้า/เทีย่ง/บ่าย–บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ระหวา่งทาง+จากนั้นเดินทางต่อไปจนถึงสารนาถ เมืองพาราณสี  
    15.30 น.- ชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
                    จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจ า 4 ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
    16.00 น.- ถึงป่าอสิิปตนมฤคทายวัน สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ทศันศึกษาและนมสัการ (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานท่ีแสดง 
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                  อนตัตลกัขณสูตรโปรดพระปัญจวคัคียไ์ดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นวนัแรม  5 ค ่า เดือน 6 สูง 60 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
                  13 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎ ีสถานท่ีประทบัจ าพรรษาแรกของพระพุทธเจา้ สูง 61 เมตร  
                  กวา้ง 18 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 5 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบไว ้ใหท้่านอธิษฐานจิตมีบา้นเรือนท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข 
                    
                      
 
 
 

 
     อสิปิตนมฤคทายวนั : ธมัเมกขสถปู ทีแ่สดงปฐมเทศนา  ธมัมราชกิสถปู ทีแ่สดงอนัตตลกัขณสตูร : เสาหนิอโศก (สงิหส์ีห่ัว) 
 

                    (3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ดา้นบนมีสิงห์ 4 หวั หนัหลงัชนกนั ตราราชการอินเดียปัจจุบนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ารนาถ  
                    (4) ยสเจดีย์ สถานท่ีแสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาโปรด 
                     ปัญจวคัคีย ์โดยพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก สถานท่ีเกิดข้ึนแห่งวนัอาสาฬหบูชา 
                     สาธยายพระธัมมจักกปัปวตัตนสูตร ปฏิบติัธรรม และเวยีนเทียนองคม์หาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้น  
                     ผา่ศูนยก์ลาง 28 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงท่ีน่ี พ.ศ. 943-953 พระถงัซมัจงัมาท่ีน่ี 
                     พ.ศ. 1173-74 และอเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม (เกิดลอนดอน/องักฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อาย ุ 
                     19 ปี จึงมาเป็นวศิกรท่ีอินเดีย ติดยศร้อยตรี ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย) ไดขุ้ดคน้พบ พ.ศ. 2378 
   20.00 น.– ถึง “สารนาถ” บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+และพกัท่ีวดัไทยสารนาถ (หอ้งละ 3-4 คน) 
   หมายเหตุ : E2 บริการอาหารค ่า+พกัทีโ่รงแรม Meridian/Hidustan International/Amaya/Westinn/Surabhe หรือเทยีบเท่า 

   วนัทีแ่ปด  :  พาราณสี–ล่องเรือแม่น า้คงคา–อคัรา                                                                          ศุกร์  

  หมายเหตุ : การล่องเรือคงคาใหเ้ลือก (1) เวลาเชา้รุ่งอรุณพระอาทิตยข้ึ์น (2) เวลาเยน็พระอาทิตยต์กดินชมพิธีคงคาอาระตี 
  04.30 น.- ต่ืนนอนเตรียมตวัออกเดินทางไปท่าเรือราชฆาต หรือท่าทศวเมศ (ควรไปล่องเรือก่อนแลว้กลบัมาอาบน ้ าทีหลงั) 
  05.00 น.- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น า้คงคา+ชมท่าน า้มณกิณัณกิา ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบัเลยประมาณ 4,000 กวา่ปี 
          - ท่าทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบน ้าลา้งบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระอาทิตยข้ึ์นเหนือร่ิมฝ่ังคาคงท่ีสวยงาม 
  

     
 
 
 
 
       พาราณส ี: ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา         รุง่อรุณชมพระอาทติยข์ ึน้ รมิฝั่งคงคา       มณิกณัณิกาฆาต ทา่ทีเ่ผาศพ  
 

08.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+ชมเจาคันธีสถูป สถานท่ีพระพุทธเจา้พบปัญจวคัคียค์ร้ังแรกหลงัตรัสรู้ พระเจา้ 
               อโศกสร้างปี พ.ศ.236 ซ่ึงพระเจา้หุมายนุมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกับาร์ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม  

   11.30 น.- บริการอาหารเท่ียงท่ีวดัไทยฯ+เดินทางไปสถานีรถไฟมงคลสาหร่าย เพื่อต่อรถไฟไปภูษาวนั รัฐมหาราษฎร์ 
15.00 น. – ออกเดินทางไปภูษาวนั โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ AC 2 มีเจ้าหน้าทีท่วัร์ คอยดูแลกระเป๋า นอนบนรถไฟ 
18.00 น. - บริการอาหารเยน็บนรถไฟ (กรุณาเตรียมของใชส่้วนตวั แปรงและยาสีพนั กระดาษทิชชู่ ไวใ้นกระเป๋าถือ) 
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   วนัทีเ่ก้า  :  ภูษาวนั – ถ า้อจันต้า  พุทธสถานอลงัการงานศิลปะแรงงานมนุษย์                          เสาร์   

   04.00 น. –ถึงภูษาวนั+อาบน ้าท าธุระส่วนตวั+บริการอาหารเชา้+จากนั้นเดินทางสู่ถ ้าอจนัตา้ แดนมรดกโลก (ค.ศ.1983) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.30 น. – ถึงอุทยานประวติัศาสตร์ถ ้าอจนัตา้ มรดกโลก (ค.ศ.1983)+บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หนา้ถ ้าอจนัตา้ 
13.00 น.-   เท่ียวชมถ ้ามหศัจรรย ์“อจันต้า (Ajanta Caves)” ถ ้ามหศัจรรย ์มีทั้งหมด 29 ถ า้ เรียงเป็นรูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว 
บ่าย            ในเทือกเขาเดียวกนั เป็นของศาสนาพุทธทั้งหมด ฝ่ายหีนยาน (เถรวาท) 6 ถ า้ และฝ่ายมหายาน 24 ถ า้  แต่ละถ ้า 
                   ใชแ้รงงานคนขดุเจาะภูเขาท าเป็นห้องสวดมนต ์หอ้งปฎิบติัธรรม เจดียพ์ระโพธิสัตว ์พระพุทธรูปวจิิตรงดงาม  
                   มีภาพเขียนโบราณท่ีผนงัและเพดานถ ้า สวยงามตระการตา  มีประวติัเร่ิมสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 350 เป็นต้นมา 

                                        ถึงประมาณถึงวา่งเปล่ามาเป็นเวลา 800 ปีเศษจนถึงปี พ.ศ. 2362 นายทหารองักฤษเขา้มาล่าสัตวแ์ละไดย้งิกวาง 
                                       ไดรั้บบาดเจบ็แลว้หนีเขา้ไปในถ ้า ตามเขา้ไปจึงไดพ้บถ ้าอจนัตา้ท่ีอลงัการ ต่อมาจึงเปิดเผยใหช้าวโลกไดช้ม 
                                        ความยิง่ใหญ่ใชแ้รงงานมนุษย ์(การเดินชมถ ้าใชเ้วลานานประมาณ 3 ชม. ควรเตรียมน ้าด่ืมจากรถข้ึนไปดว้ย) 
 
 
 
 
  
 

  ทางขึน้ไปชมถ ้าอจันตา้ เดนิไดไ้มส่งูชนันัก   ภายในถ ้าหนิถกูแกะสลักสรา้งเป็นวดั       อจันตา้ ม ี34 ถ ้า ในพุทธศาสนาทัง้หมด 

                            
 
                              

        

  
 
 
 

  จุดหมายปลายทางของการชมถ า้อจนัตา้   หนา้ประตเูขา้แตล่ะถ า้    ภายในถ า้แกะสลกัสวยงาม มหีอ้งพระ-สถูปเจดยี ์
 

หมายเหตุ : ถ า้อจันต้า  ปิดทุกวนัจันทร์  มีบริการเสลีย่งคานหามส าหรับผู้ทีไ่ม่สารารถเดินชมด้วยตนเอง (ราคาสอบถาม) 
19.00 น. – เดินทางกลบัถึงออรังคบาด+บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม+พกัท่ีโรงแรม VITS  หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่เลือกแบบ VIP. บินภายใน ไม่ต้องการน่ังรถไฟ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่อกีประมาณ ท่านละ 9,000.-บาท) 
10.50 น. – ออกเดินทางจากสนามบินพาราณสี สู่นิวเดลี โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินท่ี 6E 3175 
12.35 น.-  ถึงสนามบินนิวเดลี+รับกระเป๋าสัมภาระ+บริการอาหารกลางวนั (แพค็)+พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
17.50 น.- ออกเดินทางจากสนามบินนิวเดลี สู่ออรังคบาด โดยสายการบิน AIR INDIA เท่ียวบินท่ี AI 441 
19.35 น.- ถึงสนามบินออรังคบาดรัฐมหาราษฎร์ (มหาราชตระ/ฮินดี)+รับกระเป๋าสัมภาระแลว้ต่อรถโคช้ปรับอากาศ 
20.00 น.- ถึงเมืองออรังคบาด+บริการอาหารค ่า+และพกัท่ีโรงแรม VITS  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วนัทีเ่ก้า  :  ออรังคบาด - ถ า้อจันต้า  พุทธสถานอลงัการงานศิลปะแรงงานมนุษย์                      เสาร์ 

06.00 น.–      06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+เดินทางไปชมอจน้ตา้ (ระยะทาง 93 กม./ 2 ชม.)+จากนั้นต่อโคช้ฯจนถึงอุทยานฯ 
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     วนัทีสิ่บ  :  ออรังคบาด – ถ า้อจันต้า  พุทธสถานอลงัการงานศิลปะแรงงานมนุษย์                 อาทติย์ 
06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+จากนั้นเดินทางไปอุทยานประวติัศาสตร์ถ ้าเอลโลร่า มรดกโลก (ค.ศ. 1983)  
เช้า       – เท่ียวชม “ถ า้เอลโลร่า (Ellora Caves)” ตั้งอยูใ่นเทือกเขา 2 ลูก ติดต่อเน่ืองกนั มีทั้งหมด 34 ถ า้ แบ่งเป็นถ ้าของ 
                ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน มี 12 ถ า้  (หมายเลข 1-12 สร้างประมาณพ.ศ.1100 - 1350) ของศาสนาฮินดู มี 17  ถ า้  
                (หมายเลข 13-29 สร้างประมาณพ.ศ.1200 - 1450)  และของศาสนาเชน มี 5 ถ า้ (หมายเลข 30-34 สร้างประมาณ 
                พ.ศ.1350 - 1450) เร่ิมสร้างจากดา้นใตซ่ึ้งเป็นถ ้าของพระพุทธศาสนาทอดยาวตามภูเขาไปทางทิศเหนือ คือ 
                 ศาสนาฮินดู และส้ินสุดลงดว้ยถ ้าของศาสนาเชน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยศาสนาพุทธเร่ิมตน้สร้าง 
                 ก่อน พอพระพุทธศาสนาเร่ิมเส่ือม ศาสนาฮินดูก าลงัรุ่งเรืองจึงสร้างต่อ และตามมาดว้ยศาสนาเชน ตามล าดบั 
                                                                                                                                 
 
  
 
 
 
ถ า้เอลโลรา่ : ดร.เบริต์-นอ้งบ ี2553    ถ า้พุทธ (1-12) ขดุเจาะภเูขาเป็นอาคาร ดร.เบริต์-หมวดบ ี(ร.ต.ท.) ถ า้ฮนิดไูกรลาส 2556  
 

เทีย่ง   - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร หนา้ถ ้าเอลโลร่า+จากนั้นเท่ียวชมความมหศัจรรยข์องถ ้าเอลโลร่าต่อ...  
(1)  “ถ า้ของพระพุทธศาสนา”  สร้างถ ้าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นวดัหรือสังฆาราม เพื่อประกอบพิธีสังฆกรรม และท่ีพกัอาศยั 
       ของพระภิกษุ ทั้งหอสวดมนต ์หอฉนั บางถ ้าเหมือนโรงเรียนเป็นท่ีศึกษาพระปริยติัธรรม เช่น ถ ้าหมายเลข 11   
  ถูกขดุเจาะเขา้ไปในผนงัหิน เป็นอาคารสูงถึง 3 ชั้น เป็นฝีมือแรงงานมนุษยด์ว้ยพลงัแห่งศรัทธาท่ียิง่ใหญ่อลงัการ 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ถ ้าพุทธ (No.1-12/ม1ี2 ถ ้า) ดร.เบริต์ 2553 ภเูขาไกลาส ถ ้าฮนิด ู(No.13-29/ม1ี7 ถ ้า) : ถ ้าเชน (No.30-34/ม6ี ถ ้า) 2557 : เอลโลรา่ 
  

 (2)  “ถ า้ของศาสนาฮินดู”  เป็นถ ้าท่ีแกะสลกัอยา่งงดงามวจิิตรอลงัการ เป็นรูปเคารพของมหาเทพในศาสนาอินดู เช่น  
       พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระวษิณุ พระพรหม เป็นการเล่าเร่ืองราวของมหาเทพผา่นรูปแกะสลกัต่างๆ มีเคร่ือง 
       ประดบัมากมาย ประตูทางเขา้ใหญ่โต แสดงถึงความยิง่ใหญ่แห่งศาสนาของตน “ เทวาลยัถ า้เขาไกลาส” ไดช่ื้อวา่  
       “ สุดยอดแห่งความยิง่ใหญ่อลงัการ ”  ของหมู่ถ  ้าเอลโลร่าทั้ง 34 ถ ้า เลยก็วา่ได ้(โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทวัร์)   
       ส่ิงก่อสร้างและรูปเคารพท่ีปรากฏในถ ้าของฮินดู จึงดูโดดเด่นกวา่ศาสนาพุทธและศาสนาเชน (ความเห็นเฉพาะตวั)   
(3)  “ถ า้ของศาสนาเชน” เป็นถ ้าท่ีแกะสลกัหินท่ีสวยงาม ซ่ึงมีลกัษณะท่ีโดดเด่นอยา่งหน่ึง คือ หินแกะสลกัเป็นรูปเคารพ 
       ของศาสดามหาวีระ หรือนิครนถน์าฏบุตร ซ่ึงศาสนาเชนมี 2 นิกาย คือ “นิกายทคิัมพร” กลุ่มนกับวชท่ีนุ่งลมห่มฟ้า  
       และ“นิกายเศวตัมพร” กลุ่มนกับวชท่ีนุ่งขาวห่มขาว  ถา้ไม่สังเกตใหดี้แลว้จะเห็นวา่รูปแกะสลกัของศาสดามหาวรีะ  
       (เชน) กบัพระพุทธเจา้ (พุทธ) มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก แต่มีขอ้สังเกต คือ ศาสดามหาวรีะมีลกัษณะเปลือยกายไม่มี 
       ร้ิวชายจีวร บางภาพก็เห็นอวยัวะเพศชายชดัเจน แต่ภาพของพระพุทธเจา้ในศาสนาฝ่ายมหายานจะมีร้ิวชายจีวรชดัเจน 
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  ถ า้ศาสนาเชน (1 ใน 6)       ถ า้พุทธ (1 ใน 12) : ดร.พระมหาเบริต์ 2550    จดุชมววิภูเขาไกลาส ถ า้ฮนิดู (1 ใน 17) 
 

หมายเหตุ : ถ า้เอลโลร่า  ปิดทุกวนัองัคาร  เป็นถ า้ไม่สูงต่างระดับเหมือนกบัถ า้อจันต้า  สามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง  
17.20 น.– ออกเดินทางจากออรังคบาด สู่สนามบินมุมไบ โดยสายการบินแอร์อนิเดีย  เท่ียวบินท่ี AI 441 
18.10 น.– ถึงสนามบินนานาชาติมุมไบ+บริการอาหารเยน็ ณ สนามบิน (อาหารกล่อง) พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
23.00 น.- เจา้หนา้ท่ีบริการเช็คอิน ไดรั้บบตัรท่ีนัง่ และเอกสารเดินทางให้แก่ทุกท่าน+ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
23.00 น.- เจา้หนา้ท่ีบริการเช็คอิน ไดรั้บบตัรท่ีนัง่ และเอกสารเดินทางให้แก่ทุกท่าน+ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

   วนัทีสิ่บเอด็  :  มุมไบ (บอมเบย์) – กรุงเทพฯ                                                     องัคาร   

01.35 น.-ออกเดินทางกลบัเมืองไทย  โดยสายการบินแอร์อนิเดีย  เท่ียวบินท่ี AI 330 
07.20 น.-ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทัวร์” 

เง ือ่นไขรายการทวัร ์ :  อตัราคา่บรกิาร E1 : 47,900.- บาท / E2 : 54,900.- บาท 
 E1 : พกัโรงแรม 2+วดัไทย 3+ศนูยป์ฏบิตัธิรรมฯ 3+รถไฟ/เครือ่งบนิ 2 รวม 10 คนื 47,900.-  
 E2 : พกัโรงแรมทกุคนื 54,900.- (หอ้งละ 2 คน) พกัเดีย่ว+เพิม่ 12,000.- 
 หมายเหต ุ: กรณบีนิภายในไมน่ั่งรถไฟ+เพิม่คนละ 9,000.-(พระสงฆ+์แมช่ ีลด 2,900.-/ทา่น) 
วันสมคัร/รับ Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 20,000.-บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน 

 

 หลกัฐานในการเดินทาง  :  ส่งก่อนวนัเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า  15 วนั                
        (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน              
        (2)  ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จ านวน  1 ชุด 
        (3)  รูปถ่ายภาพสีพื้นขาว  ขนาดกวา้ง 2 น้ิว  ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จ านวน 4 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ จะท าวซีา่ออนไลนใ์หไ้ปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิอนิเดยี 
                  ทีเ่คานเ์ตอร ์ตม.ขาเขา้ มอีายวุซีา่ 2 เดอืน กรณีตอ้งการไปท า 
                  วซีา่ปกต ิอายวุซีา่ 6 เดอืน-1 ปี ตอ้งไปสแกนนิว้มอืทีศ่นูยท์ าวซีา่ 
                  อนิเดยีดว้ยตนเอง และตอ้งเสยีคา่วซีา่เพิม่อกีทา่น 1,500.-(1 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขรายการทวัร์  :  ใหผู้เ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั สุวรรณภูมิ–โกลกตัตา้–คยา-เดลี-สุวรรณภูมิ    ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ 
 E1 : ค่าทีพ่กัศูนย์ปฏิบัติธรรม 3+วดัไทยฯ/วดันานาชาติ 3 +โรงแรม 2 หรือ E2 : พกัโรงแรมมาตรฐาน 3+4 ดาว รวม 9 คืน 

ขอ้ควรทราบ : กรณีเลอืกพกัทีว่ดัไทยในอนิเดยี หรอืศนูยป์ฏบิตัธิรรม ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัปจัจยัถวายช าระหนีส้งฆ ์เป็น 
         คา่อาหาร-น า้ไฟ ตามสมควรแกฐ่านะของวดัแลว้ ถอืเป็นประเพณีปฏบิตัทิ ีท่กุคณะตอ้งรว่มพธิที าบุญทอดผา้ป่า 

         เป็นการสว่นตวัใหท้ าบุญตามก าลงัทรพัย/์ตามศรทัธา ปจัจยัทอดผา้ป่ามไิดน้ ามาช าระหนีส้งฆ ์ถวายไปใชใ้น 

         กจิการตา่งๆ ของวดั ถอืประเพณีปฏบิตัทิ ีว่า่ เมือ่เราเขา้ไปถงึวดัก็จะท าบุญสรา้งบารม ีแมจ้ะไมไ่ดพ้กัทีว่ดั การ 
         ทอดผา้ป่าจะท าเป็นพธิกีาร จะไมท่ าเพยีงแคร่วบรวมเงนิแลว้ใสซ่องถวายวดั บางทา่นอาจจะคดิวา่เมือ่ซือ้ทวัร ์

         แลว้ท าไมตอ้งมาเก็บเงนิท าบุญทอดผา้ป่าอกี ทา่นทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มพธิทีอดผา้ป่า เพือ่สะดวกใหเ้ลอืกพกัทีโ่รงแรม 
         พกัวดัไทยในอนิเดยี เพือ่สะดวกในการจดัหอ้งพกั ควรแยกพกัชาย/หญงิ มาเป็นคูต่อ้งแยกของใชส้ว่นตวัไวเ้ลย 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน) 
เท่าขนาดจริง ใช้รูปทาบดูได้ 

สูง 2 นิว้ 

 
กว้าง 2 นิว้ 
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 กรณวีนัทีแ่ปดของการเดินทาง ไม่ต้องการน่ัง/นอนรถไฟ ใช้เคร่ืองบินภายใน +เพิม่อกีคนละ 9,000.-บาท (ไม่ร่วมค่าทวัร์)    
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ  ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม (น ้าหนกัเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง  
      ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 1-75 ปี  และกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  
      50 % ของวงเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี  
      ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง คือ ไม่มีการคุม้ครองตามเง่ือนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ)  
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้  าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น  
 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์ หรือถา้ 
       ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ขอวงเงินของราคา ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั (นอ้ยกวา่ 15 วนั) ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน 
      วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้บางกรณีอาจจะเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด  
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ 
       ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

อตัรานีไ้ม่รวม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน)               ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %   ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม  อนิเดีย-เนปาล-พม่า เกบ็ทปิรวม คนละ 800 บาท 
และทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ให้ตามความเหมาะสมทีท่่านพงึพอใจ ทั้งนี ้จะเกบ็วนัแรกทีเ่ดินทางถึงอนิเดีย เพราะต้องจ่ายทปิทุกวัน 

 

เชญิรว่มสรา้งวดัไทยโพธวิหิาร พทุธคยา อนิเดยี ของคนไทย เพือ่คนไทย โดยคนไทย ธรรมหรรษาทัวรอ์ปุถัมภ ์
 

วัดไทยโพธวิหิาร สรา้งเพือ่ถวายเป็นพทุบชูา ณ พทุธคยา สถานทีต่รัสรูข้องพระพทุธเจา้ โดยจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลตามกฎหมายอนิเดยีแลว้ เมือ่วันที ่5 ธันวาคม 2557 ในนาม "มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร” (Wat Thai Bodhivihara 
Trust) ไดท้ าสญัญาซือ้ทีด่นิสรา้งวัด เนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไรเ่ศษ ใชง้บประมาณคา่ซือ้ทีด่นิและคา่ภาษี+ธรรมเนยีนโอนทีด่นิ 
เป็นของมลูนธิวิดัไทยฯ  8,000,000.-บาท (แปดลา้นบาทถว้น) วางมดัจ าแลว้ ยงัขาดเงนิอกี 7,500,000.-บาท (เจ็ดลา้น
หา้แสนบาทถว้น) ก าหนดสิน้สดุสญัญา 6 เดอืน 31 ม.ค. 2562 จงึขอบอกบญุมายงัทา่นผูม้จีติศรัทธา รวมเป็นเจา้ภาพซือ้
ทีด่นิสรา้งวัดไทยโพธวิหิาร ถวายเป็นพทุธบชูา ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รัสรูข้องพระพทุธเจา้ ตามศรัทธา 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ขอเชญิร่วมท าบญุเป็นเจา้ภาพสรา้งวัดไทยโพธวิหิาร  
 

โอนเงนิท าบญุ : “พระมหาปิยะณฐั กตฺิตโิสภโณ- 

ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ” (วดัไทยโพธวิหิาร) 
บญัชอีอมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 4 ธนาคาร 

- กสกิรไทย      013-329-1695             
- กรุงไทย         031-024-8035           

- กรุงเทพ         909-013-0239         
- ไทยพาณชิย ์ 264-258-6773 
 

ศนูยอ์ านวยการอุปถมัภแ์ละประสานงานสรา้ง 

วดัไทยโพธวิหิาร กทม. โทร. 02-8845643-6 
ไลน์ไอด/ีมอืถอื: 0819944790, 0614026277 


