
    เนปาล  ลุมพินีสถานที�ประสูติ - พระราชวังกบิลพัสดุ์ - วัดนิโครธาราม - พระสถูปเจดีย์แห่งรามคาม

วันที� รายการ ที�พัก

 7 ธ.ค.61 21.00 นัดพบที�สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ชั�น3 แถว1-2 สายการบินแอร์เอเซีย FD120 

 8 ธ.ค.61 ดอนเมือง(00.05) - โกลกาตา(01.10) - พุทธคยา(13.00) โรงแรมTathagat International

 9 ธ.ค.61 พุทธคยา -  ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา โรงแรมTathagat International

10 ธ.ค.61 พุทธคยา - พาราณสี วัดไทยสารนาถ

11 ธ.ค.61 พาราณสี - สาวัตถี วัดไทยเชตวัน

12 ธ.ค.61 สาวัตถี - เนปาล - พระสถูปเจดีย์แห่งรามคาม - ลุมพินี วัดไทยลุมพินี

13 ธ.ค.61 ลุมพินี - พระราชวังกบิลพัสดุ์ - วัดนิโครธาราม - ลุมพินี วัดไทยลุมพินี

14 ธ.ค.61 ลุมพินี(เนปาล) - กุสินารา วัดไทยกุสาวดี

15 ธ.ค.61 กุสินารา - เกสริยา - ไวสาลี - พุทธคยา(19.00) โรงแรมTathagat International

16 ธ.ค.61 พุทธคยา โรงแรมTathagat International

17 ธ.ค.61 พุทธคยา(11.00) - สนามบินโกลกาตา(22.00) 

18 ธ.ค.61 ออกจากสนามบินโกลกาตา(02.10) - ดอนเมือง(06.40) สายการบินแอร์เอเซีย FD121

เดินทางวันที� 7 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 (รวม 9 คืน 12 วัน)

ราคา  พระคุณเจ้า/แม่ช(ีมีหนังสือสุทธิ) 34,500 บาท , ฆราวาส  37,500  บาท

ขอเชิญร่วมเดินทางแสวงบุญ อินเดีย - เนปาล
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน  ประสูติ - ตรัสรู้ - ปฐมเทศนา - ปรินิพพาน 

อินเดีย  สาวัตถี -เชตวัน-อนันทโพธิ�-บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐ-ีบ้านท่านองคุลีมาล / ราชคฤห์ -คิชฌกูฏ

คณะพระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) เมตตาอุปถัมภ์ 

วัดป่าหนองแข้ดง บ้านหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

เวฬุวัน / สถูปเกสริยา / ไวสาลี -ปาวาลเจดีย-์กูฏาคารศาลา /นาลันทา -พระพุทธรูปองค์ดํา / แม่นํ�าคงคา



เวฬุวัน / สถูปเกสริยา / ไวสาลี -ปาวาลเจดีย์-กูฏาคารศาลา /นาลันทา -พระพุทธรูปองค์ดํา / แม่นํ�าคงคา

ติดต่อการเดินทาง ที�อยู่ โทรศัพท์

พระครูชุมพรศีลโสภิต(บุดสา) วัดป่าศรีเมยวดี 08 - 1055 - 9041

เจ้าคณะอําเภอเมยวดี (ธ) ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

   พระสมบัติ มัชปาโต วัดป่าหนองแข้ดง 08 - 6427 - 8153

ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

  คุณพุทธ คุตรัมย์ วัดป่าหนองแข้ดง 08 - 9534 - 1696

        (คุณเตี�ย) ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 09 - 5184 - 8821

  คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ บริษัท วันเพ็ญทัวร์ จํากัด

  Line : 08-9777-9639 95/325 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง ซอย15/11 08 - 9777 - 9639

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail :onepen11tour@hotmail.com

ฟร ี!!!  กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 20 นิ�ว 1 ใบ

เดินทางวันที� 7 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2561  (รวม 9 คืน 12 วัน)

ขอเชิญร่วมเดินทางแสวงบุญ อินเดีย - เนปาล
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน  ประสูติ - ตรัสรู้ - ปฐมเทศนา - ปรินิพพาน 

อินเดีย  สาวัตถี -เชตวัน-อนันทโพธิ�-บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-บ้านท่านองคุลีมาล / ราชคฤห์ -คิชฌกูฏ

 เนปาล  ลุมพินีสถานที�ประสูติ - พระราชวังกบิลพัสดุ์ - วัดนิโครธาราม - พระสถูปเจดีย์แห่งรามคาม

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://siamonlineshop.net/picproduct/10-23/thumbnailshow59763.jpg&imgrefurl=http://siamonlineshop.net/question.asp%3FQID%3D59763&usg=__CF_i7ha6owAqEJbpRhuqYb6VqQo=&h=500&w=391&sz=13&hl=th&start=9&zoom=1&tbnid=flmcTRNtT--_lM:&tbnh=130&tbnw=102&ei=YjD7TofCLYHkrAfMuMEI&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%26hl%3Dth%26sa%3DX%26rls%3DCYBA,CYBA:2009-24,CYBA:en%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


วันที� 1 วันที� 7 ธันวาคม พ.ศ.2561                                                 สนามบินดอนเมือง

21.00 คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 1  ชั�น 3 สายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบินที� FD 120

นํ�าหนัก ย่าม ,กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัม / นํ�าหนัก กระเป๋าเดินทาง 18 กิโลกรัม

คําแนะนํา ของที�ใส่ ย่าม ,กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัม เป็นประเภค จีวร / เสื�อผ้า (ห้ามเป็นนํ�า,เจล เกิน 100 ml)

วันที� 2 วันที� 8 ธันวาคม พ.ศ.2561                            สนามบินดอนเมือง - พุทธคยา

00.10 ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินนานาชาติโกลกาตา ประเทศอินเดีย (ใช้เวลาบิน 2.30 ชั�วโมง) 

01.15 ถึงสนามบินนานาชาติโกลกาตา (เวลาท้องถิ�น / อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั�วโมง)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จัดรถโค้ชปรับอากาศรอรับ

07.30 รับประทานอาหารเช้าที� ภัตตาคารPeerless Inn Durgapur

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

13.00 ถึงพุทธคยา……. เก็บสัมภาระเข้าที�พักโรงแรม Tathagat International

14.00 ตรัสรู้ นําคณะเดินทางไปนมัสการมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที�ตรัสรู้ และนมัสการ

พระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธปฎิมากรที�สร้างด้วยหินแกรนิตสีดํา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า 1,400 ปี

พระแท่นวัชรอาสน์ หรือบัลลังก์เพชร เป็นแท่นหินสี�เหลี�ยม สลักลวดลาย สถานที�พระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้อนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณ ที�ใต้ควงไม้โพธิ� "ต้นพระศรีมหาโพธิ�"

สัตตมหาสถาน คือสถานที�ทรงประทับเพื�อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งๆ ละ 7 วัน รวม 49 วัน คือ

1)โพธิบัลลังก์ สถานที�ใต้ควงไม้โพธิ�,2)อนิมิสเจดีย์ เจดีย์ทาสีขาว ตั�งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ�,

3)รัตนจงกรมเจดีย์ อยู่ด้านข้างพระมหาเจดีย์ด้านทิศเหนือ มีหินทรายสลักเป็นดอกบัวบาน จํานวน 19 ดอก,

4)รัตนฆรเจดีย์ อยู่ทิศเหนือของพระมหาเจดีย์ ลักษณะรูปทรงเป็นวิหารสี�หลี�ยม,5)ต้นอชปาลนิโครธ อยู่ทางด้านแม่นํ�า

เนรัญชรา-บ้านนางสุชาดา,6)ต้นมุจลินทร์ อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉลียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ� 2 กิโลเมตร ปัจจุบัน

ได้สร้างสระมุจลินทร์ จําลองไว้ในบริเวณมหาเจดีย์ 7)ต้นราชายตนะ อยู่ทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ� 2.5 กิโลเมตร

***ต้นอชปาลนิโครธ,ต้นราชายตนะ ไม่สะดวกแก่การเดินทาง เนื�องจากเป็นเส้นทางรถท้องถิ�น และเดินลัดเลาะทุ่งนา 

18.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักโรงแรม Tathagat International, พักผ่อนตามอัธยาศัย



วันที� 3 วันที� 9 ธันวาคม พ.ศ.2561        พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Tathagat International

นําคณะเดินทางสู.่...ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ หนึ�งในเบญจคีรีที�โอบล้อมนครราชคฤห์

นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที�ประทับส่วนพระองค์ของพระบรมศาสดา บนยอดเขาคิชฌกูฏ

ถํ�าสุกรขาตา สถานที�พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ นมัสการถํ�าพระโมคคัลลานะ ,กุฏีพระอานนท์

นําชมสถานที�พระเทวทัตกลิ�งหินหล่นใส่พระพุทธองค์ จนพระบาทห้อพระโลหิต ,โรงพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัจน์

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 นาลันทา..... สถานที�เกิดของพระสารีบุตร,พระโมคคัลลานะ,และเป็นสถานที�ปรินิพพานของพระสารีบุตร

มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ศูนย์การศึกษาที�เคยรุ่งเรือง และยิ�งใหญ่

นมัสการพระพุทธรูปองค์ดํา(หลวงพ่อองค์ดํา) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที�ขุดพบได้ในบริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทา

ตโปทานที สมัยพุทธกาลเป็นบ่อนํ�าศักดิ�สิทธิ� มีสายนํ�าอุ่นจากเขาเวภารบรรพต สามารถรักษาโรคภัยได้

วัดเวฬุวัน หรือป่าไผ่ วัดแห่งแรกของพุทธศาสนา ที�พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย และเป็นสถานที�พระพุทธองค์ทรง

แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่ พระอริยสาวกทั�ง 1,250 รูป เรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาต "วันมาฆบูชา"

19.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�โรงแรม Tathagat International, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 4 วันที� 10 ธันวาคม พ.ศ.2561                         พุทธคยา - สารนาถ เมืองพาราณสี
05.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Tathagat International /เก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

07.00 นําคณะเดินทางสู.่...สารนาถ เมืองพาราณสี

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

ช่วงบ่าย สถูปเจาคัณฑี สถานที�ปัญจวัคคีย์พบพระพุทธเจ้าครั�งแรกที�ทรงพระเมตตาเสด็จมาโปรด หลังจากตรัสรู้แล้ว

ปฐมเทศนา นําคณะสู.่..สารนาถ หรือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที� ที�ทรงโปรดแสดงปฐมเทศนา

นมัสการธัมเมกขสถูป สถานที�ทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ เกิด" วันอาสาฬบูชา"

ธัมมราชิกาสถูป เจดีย์ที�ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ (ยกเว้นพระอัญญาโกณฑัญญะซึ�งบรรลุแล้ว)

พระมูลคันธกุฎี กุฎีหลังแรกที�พระพุทธองค์ทรงจําพรรษาเป็นพรรษาแรก หลังจากตรัสรู้

ยสเจตียสถาน สถานที�พระยสะพบพระพุทธเจ้า " ที�นี�ไม่วุ่นวายหนอ ที�นี�ไม่ขัดข้องหนอ มาเถิดยสะ นั�งลง เราจัก

แสดงธรรมแก่เธอ " และเมื�อได้ฟังธรรมะคือ อนุปุพพีกถาและอริยสัจจ์4 แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์ที� 6 ณ ที�นี� "

พิพิธภัณฑ์ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที�สมบูรณ์และสวยที�สุดเท่าที�ขุดพบ,



วันที� 4 วันที� 10 ธันวาคม พ.ศ.2561                   พุทธคยา - สารนาถ เมืองพาราณส ี(ต่อ)

17.00 นําคณะเดินทางสู่ท่าทศวเมธ ล่องเรือในแม่นํ�าคงคา

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ลอยกระทงเป็นพุทธบูชา

 ชมพิธีบูชาของชาวฮินดู UNSEEN INDIA

20.00 รับประทานอาหาร/ เข้าที�พักวัดไทยสารนาถ,พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 5 วันที� 11 ธันวาคม พ.ศ.2561                                พาราณสี - สาวัตถ ีแคว้นโกศล

05.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารวัดไทยสารนาถ / เก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

06.00 นําคณะสู.่..เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล

11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยพุทธยันตี

16.00 สาวัตถี เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีพระเจ้าปเสนทิโกศลปกครอง พระพุทธองค์ ทรงประทับนานที�สุด 25 พรรษา

วัดเชตวันมหาวิหาร พระพุทธองค์ทรงจําพรรษานานที�สุดถึง 19 พรรษา (ที�บุพพารามมหาวิหาร 6 พรรษา)

มูลคันธกุฎี ที�ประทับ(กุฎ)ีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธรรมสภา สถานที�แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท, อานันทโพธิ ต้นโพธิ�ที�พระพุทธองค์ทรงอนุญาติให้พระอานนท์

ทรงปลูกเพื�อให้พุทธบริษัทสักการะบูชา ระหว่างที�พระพุทธองค์เสด็จจาริกไปที�อื�นๆ

กุฎพีระสารีบุตร,พระโมคคัลลานะ,พระมหากัสสปะ,พระอานนท,์พระสิวล,ีพระราหุล

นําชมปราสาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้ที�สร้างวัดเชตวันมหาวิหาร,ปราสาทพราหมฌ์ปุโรหิตบิดาของพระองคุลีมาล

ยมกปาฏิหาริย์ ทรงแสดงก่อนเสด็จขึ�นดาวดึงส์เทวโลก โปรดพุทธมารดา

19.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 6 วันที� 12 ธันวาคม พ.ศ.2561                                  สาวัตถี - ลุมพินี (เนปาล)

06.00 รับประทานอาหารเช้าที� วัดไทยเชตวันมหาวิหาร/ เก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

นําคณะสู.่..สหพันธ์สาธาณรัฐประชาธิปไตย เนปาล

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง 

เดินทางถึงด่านโสโนลี ชายแดน อินเดีย - สหพันธ์สาธาณรัฐประชาธิปไตย เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทาง



วันที� 6 วันที� 12 ธันวาคม พ.ศ.2561                                            ลุมพินี (ต่อ)

บ่าย พระสถูปเจดีย์แห่งรามคาม สถานที� บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครั�งเมื�อโทณพราหมณ์ ได้แบ่งเป็น 8 ส่วน

เมืองราชคฤห์/ เมืองเวสาลี/ เมืองกบิลพัสดุ/์ เมืองอัลลกัปปะ/  เมืองเวฏฐทีปะ/ เมืองปาวา/ เมืองกุสินารา/ เมืองรามคาม

หลวงจีนฟาเหียนเล่าไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมาถึงรามคามด้วยพระองค์เอง และเตรียมการจะขุดสถูป นาคซึ�ง 

เฝ้าสถูปอยู่ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์ ขอร้องพระองค์อย่าขุดทําลายสถูปนี�เลย เพราะเป็นของสําคัญในชีวิตของนาค

   ในบรรดาเจดีย์ที�ขุดค้นนั�น(พ.ศ.295) จึงยกเว้นสถูปที�รามคามแห่งนี�เท่านั�น เพราะเหตุว่าพระเจ้าอโศกได้รับการแสดง

ความเป็นเจ้าของผู้ดูแล จาก"นาคราชา"พร้อมด้วยบริวาร ถวายการอารักขาอย่างมั�งคงอยู่แล้วนั�นเอง

มหามายาเทวีวิหาร สถานที�ประสูติของพระโพธิสัตว์ ภายในประดิษฐานหินแกะสลักปางประสูติและรอยพระบาท

เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช สูง 22 ฟุต 4 นิ�ว สถานที�ที�พระโพธิสัตว์เสด็จไปถึงแล้วเปล่งอาสภิวาจา

" อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส,เชฎฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส,เสฎฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส,อยมนฺติมา ชาติ,นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว "

(ท.ีมหา.๑๐/๓๑) " เราเป็นผู้เลิศที�สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที�สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที�สุดในโลก 

 ชาตินี�เป็นชาติสุดท้าย บัดนี� เราจักไม่เกิดอีก "

รอยพระบาทของพระโพธิสัตว์ ขุดพบเมื�อมีการปรับปรุงโบราณสถานใหม่ เมื�อปี 2539

สระโบกขรณี  สถานที�พระนางสิริมหามายาเทวีทรงลงสรงสนานชําระพระวรกายหลังจากประสูติพระโอรส

18.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักที�วัดไทยลุมพิน,ี พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 7 วันที� 13 ธันวาคม พ.ศ.2561          ลุมพินี - กรุงกบิลพัสดุ์ -วัดนิโครธาราม - ลุมพินี
07.00 รับประทานอาหารเช้า ที�วัดไทยลุมพินี นําคณะสู่…มหาราชวังกบิลพัสดุ์ - วัดนิโครธาราม

มหาราชวังกบิลพัสดุ์ สภาพปัจจุบันยังเหลือเพียงซากอิฐหักเป็นโบราณสถาน ที�รัฐบาลเนปาลรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์

เท่านั�น แต่ยังคงให้เห็นร่องรอยอดีต ตามเขตพระราชวังที�ประทับของพระเจ้าสุทโธทนะ ทําให้หวนระลึกถึงพระมหาบุรุษ

เจ้าฟ้าชายสิทธัตถะ ที�เคยประทับในที�แห่งนี�นานถึง 29 พรรษา ก่อนพบเทวทูตทั�ง 4 อันเป็นมูลเหตุให้สละพระราชฐาน

แห่งนี�ออกบรรพชา เพื�อมุ่งประโยชน์ของมหาชน

ประตูด้านทิศตะวันออก ห่างจากกําแพงไม่ไกลนัก จะมองเห็นเนินดิน นั�นคือ สถูปกัณฐกะ คืออนุสรณ์ของการเสด็จออก

บรรพชาในยามคํ�าคืน ยังมีกําแพงขนาดใหญ่ และช่องประตูให้เห็นเป็นหลักฐานสําคัญอยู่

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน วัดไทยนิโครธาราม

วัดนิโครธาราม เป็นพระอารามหลวงของศากยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ปัจจุบันเรียกตามภาษาท้องถิ�นว่า กุดาน

ที�พระประยูรญาติสร้างขึ�นเพื�อถวายการรับรอง การเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานที� บรรพชาแก่ พระราหุล พระนันทะ

สถานที� ทรงแสดง เวสสันตรชาดก กินรีชาดก มหาธรรมปาลชาดก ยังพระพุทธบิดาให้สําเร็จเป็นพระอนาคามี

สถานที� ทรงแสดง อนิจจตาทิธรรมสูตร ว่าด้วยสังขารทั�งหลายไม่เที�ยงเป็นทุกข์ ธรรมทั�งหลายเป็นอนัตตา 

โปรดพระพุทธบิดาครั�งเมื�อประชวรหนัก ให้ได้บรรลุพระอรหัตตผล และปรินิพพาน ต่อมาในเวลาไม่นาน

18.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักที�วัดไทยลุมพิน,ี พักผ่อนตามอัธยาศัย



วันที� 8 วันที� 14 ธันวาคม พ.ศ.2561                                                      ลุมพินี - กุสินารา

05.00 เก็บสัมภาระออกเดินทางจากวัดไทยลุมพินี/ ถึงด่านโสโนลี ชายแดน เนปาล - อินเดีย ประทับตราหนังสือเดินทาง

07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 (โรตีอร่อยมากๆๆค่ะ)

นําคณะสู.่......กุสินารา อินเดีย

11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยกุสาวดี 

ช่วงบ่าย ปรินิพพาน สถานที�พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน

ปัจฉิมวาจา" หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ." (ที.มหา.๑๐/๑๘๕)

" ภิกษุทั�งหลาย เราขอเตือนเธอทั�งหลาย ว่า สังขารทั�งหลายมีความเสื�อมไปเป็นธรรมดา เธอทั�งหลาย

จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด "

มหาปรินิพพานสถูป เป็นสถานที�พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภายใต้ต้นสาละทั�งคู่

พระเจ้าอโศก เคยเสด็จมายังสถานที�ปรินิพพาน โปรดดําริให้ก่อสร้างพระสถูปลักษณะทรงบาตรควํ�าขนาดใหญ่ขึ�น 

โดยสร้างคร่อมแท่นปรินิพพานพร้อมด้วยต้นสาละทั�งคู่ มีความสูงราว 70 ฟุต บนยอดมีฉัตร 3 ชั�น

มหาปรินิพพานวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน แกะสลักจากหินจุณศิลาก้อนเดียว

มีขนาดความยาว 23 ฟุต 9 นิ�ว, กว้าง 5 ฟุต 6 นิ�ว / องค์พระยาว 10 ฟุต สูง 2 ฟุต 1 นิ�ว ที�ฐานเป็นรูปปั�นพระอรหันต์

องค์สุดท้าย พระอนุรุทธะผู้เข้าสมาบัติตามดูพระพุทธองค์จนเข้าสู่ปรินิพพาน ถัดมาเป็นรูปพระอานนท์กําลังโศกเศร้า

มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที�ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื�อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูปลง ณ ที�ถวายพระเพลิงนั�นท่ามกลางทาง 4 แพร่ง

18.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักวัดไทยกุสาวด,ี พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 9 วันที� 15 ธันวาคม พ.ศ.2561                                              กุสินารา - พุทธคยา

06.00 รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

07.00 นําคณะสู.่.......ไวสาลี..ไพสาลี หรือเวสาลี - พุทธคยา

***** เกสริยาสถูป...สถานที�พระพุทธองค์ประทานบาตรที�ทรงใช้  เป็นพระสถูปที�ใหญ่ที�สุดเท่าที�ขุดพบเวลานี�

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง 



วันที� 9 วันที� 15 ธันวาคม พ.ศ.2561                                          กุสินารา - พุทธคยา (ต่อ)

ช่วงบ่าย สถูปกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน อารามที�ชาวเมืองไวสาลีสร้างถวาย,ณ ที�นี� พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาติให้บวชภิกษุณี

นําชมเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชที�สมบูรณ์ที�สุด

ปาวาลเจดีย์ สถานที�ทรงปลงอายุสังขาร,สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที�ได้รับส่วนแบ่งจากกุสินารา

นําคณะสู.่.......พุทธคยา 

19.00 รับประทานอาหารเย็น,เก็บสัมภาระเข้าที�พักโรงแรม Tathagat International , พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 10 วันที� 16 ธันวาคม พ.ศ.2561                                                          พุทธคยา
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Tathagat International

08.00 นําคณะสู.่......ภูเขาดงคสิริ หรือเขาทุกกรกิริยาบรรพต สถานที�ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นเวลา 6 ปี 

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Tathagat International

บ่าย บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสในถาดทองคํา ซึ�งเป็นอาหารมื�อก่อนตรัสรู,้ ณ บริเวณนี�สามารถมองเห็น

นําชมรูปปั�นของโสตถิยพราหมณ์ ผู้ถวายหญ้าคาใช้ปูอาสนะประทับนั�งตรัสรู้

นําชมท่าสุปปติฏฐะ,แม่นํ�าเนรัญชรา สถานที�ที�พระโพธิสัตว์ได้ทรงลอยถาดทองอธิษฐานการตรัสรู้

ตรัสรู้ นําคณะเดินทางไปนมัสการมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที�ตรัสรู้ และนมัสการ

พระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธปฎิมากรที�สร้างด้วยหินแกรนิตสีดํา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า 1,400 ปี

พระแท่นวัชรอาสน์ หรือบัลลังก์เพชร เป็นแท่นหินสี�เหลี�ยม สลักลวดลาย สถานที�พระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้อนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณ ที�ใต้ควงไม้โพธิ� "ต้นพระศรีมหาโพธิ�"

ท่านสามารถ เดินชมสินค้า ถ่ายรูป หรือ ไปปฎิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ�

18.00 รับประทานอาหาร+เข้าที�พักโรงแรม Tathagat International, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที� 11 วันที� 17 ธันวาคม พ.ศ.2561                                               พุทธคยา - โกลกาตา
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Tathagat International

08.30 ออกเดินทางจากพุทธคยาสู่.............สนามบินนานาชาติโกลกาตา

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

19.00 รับประทานอาหารเย็นที�สนามบิน

ถึงสนามบินนานาชาติโกลกาตา ผ่านพิธีการและรอขึ�นเครื�อง สายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบินที� FD121

นํ�าหนัก ย่าม ,กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัม / นํ�าหนัก กระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม

วันที� 12 วันที� 18 ธันวาคม พ.ศ.2561                                         โกลกาตา - ดอนเมือง
02.05 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโกลกาตา 

06.00 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ญาติรอรับที� อาคาร1 ชั�น1 ประตู2



คําแนะนําก่อนเดินทาง

** อัตราค่าบริการ พระคุณเจ้า / แม่ชี (มีหนังสือสุทธ)ิ ราคา 34,500... บาท

แม่ชี (ไม่มีหนังสือสุทธ)ิ , ฆราวาส ราคา 37,500 บาท

- จองเดินทาง และชําระค่าตั�วเครื�องบิน+วีซ่า จํานวน  17,500 บาท

- ชําระส่วนที�เหลือจํานวน 20,000 บาท ภายในวันที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 หรือโอนเงิน

คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ

ธนาคารกรุงเทพ / สาขาบางใหญ่

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที�  # 094 - 004 -2948
หลักฐานการขอวีซ่าเข้า 2 ประเทศ

1) หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน(15 JUNE 2019)

2) รูปถ่ายสี 3 ใบ / ขนาด 2 X 2 นิ�ว พื�นรูปสีขาว-ไม่มีกรอบ

3) สําเนาบัตรประชาชน  2 ใบ (พระคุณเจ้า/ แม่ชี สําเนาหนังสือสุทธิ 2 ชุด)

4) สําเนาทะเบียนบ้าน (หรือวัด)  1 ใบ

5) ส่งเอกสารไปทางไบรษณีย์ กรุณาเขียน ที�อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ แนบไปด้วย

สถานที�ขอวีซ่า อินเดีย

- ยื�นขอวีซ่า วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-14.00 น. (เว้นวันหยุดสถานทูต)

- ผู้ที�อายุตํ�ากว่า 70 ปี สถานทูตอินเดีย กําหนดให้ยื�นขอวีซ่าด้วยตนเอง 

- หนังสือเดินทางฉบับที�ยื�นขอวีซ่า ถ้าเคยสแกนนิ�วแล้ว ไม่ต้องไปสแกนอีก (จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง)

- นัดหมายทําวีซ่าที� ชั�น 10 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์(P.S.Tower) ซอยสุขุมวิท 21(อโศก)

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร 02-258-0684-5

- สามารถทําวีซ่าได้ ก่อน 6 เดือน  - มีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ อํานวยความสะดวก

ค่าใช้จ่ายนี�รวม

** ค่าตั�วเครื�องบิน ไป-กลับ+ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามเส้นทางการบินที�ระบุในการเดินทาง

** ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศ  รับ - ส่ง และท่องเที�ยวตามรายการที�กําหนดใน อินเดีย-เนปาล

** ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย + เนปาล , ค่าผ่านประตูเข้าชมพุทธสถานที�ต่างๆ ตามรายการ

** ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามเงื�อนไขกรมธรรม์

** ค่าอาหาร/เครื�องดื�ม กาแฟ-ไมโล-โอวัลตินฯลฯ และที�พัก ตามรายการที�กําหนดใน อินเดีย-เนปาล

** ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม (ส่วนเกินชําระที�สนามบิน)

** มีเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



ค่าใช้จ่ายนี�ไม่รวม

** ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว, ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป+วีดีโอตามสถานที�ต่างๆ

** ค่าบริการเสลี�ยงหามขึ�นเขาคิชกูฏโดยชาวพื�นเมือง ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000-1,200 รูปี (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

** ค่าทิป คนขับรถ -เด็กรถ - เด็กขนกระเป๋าที�โรงแรม,วัด (ตามศรัทธา) 

ข้อแนะนําในการเดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาล

** กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักรวมกันไม่เกิน 18 กิโลกรัม (ใส่กุญแจ)

** ย่าม,กระเป๋าถือขึ�นเครื�องท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

** การแต่งกาย สตรีจะสวมกระโปรง หรือกางเกงก็ได้ เสื�อผ้าควรเป็นประเภคสวมใส่สบาย ซักแล้วไม่ต้องรีด

** แผ่นทองคําเปลว,เสื�อแจ๊กเก็ต 1 ตัว, หมวก, รองเท้าสวมใส่สบายๆ 2 คู่ 

** เงินที�จะนําไปใช้ เงินบาท100,500,1000 หรืออเมริกันดอลล่าร์ไป โดยหัวหน้าคณะจะเป็นผู้แลกเงินรูปี

ให้ท่าน ประเทศอินเดีย ห้ามนําเงินรูปีเข้าประเทศ (อัตราแลกเปลี�ยนโดยประมาณ 1 บาท = 1.5 รูป)ี

** ไฟฉาย 1 กระบอก(ควรแยกถ่านไว้ต่างหาก), แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน-สบู-่ยารักษาโรค และของใช้ส่วนตัว

อุณหภูม ิ ประมาณ 20-25 องศา

เงื�อนไขยกเลิกการเดินทาง และคืนเงิน

- ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินตามความเป็นจริง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านได้ เนื�องจากได้เสียค่า

ทําวีซ่า,ตั�วเครืองบิน,ค่าดําเนินการ,ค่ามัดจํารถบัส-ที�พัก(ราคาเหมาจ่าย) และค่าติดต่อสื�อสาร +ค่าอื�นๆอีก

- ยกเลิกระหว่างการเดินทางในประเทศอินเดีย-เนปาลจะสิ�นสุดลง ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ�การเดินทาง 

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น

- ไม่สามารถคืนเงินได้ หากผู้ร่วมเดินทางมีข้อกฎหมายที� ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้

หมายเหตุ

- ขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนค่าใช้จ่ายที�อาจเพิ�มขึ�นในกรณีการล่าช้า หรือ ยกเลิก

จากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมืองที�เป็นเหตุ

สุดวิสัยอัน ทําให้เกิดความผิดพลาดจากรายการที�ระบุไว้ข้างต้น

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะได้นําสิ�งผิดกฎหมาย 

หรือของต้องห้ามนําติดตัวเดินทางไปกับคณะ

- ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ โดยคํานึงถึงสถานการณ,์ ความปลอดภัย, ความสะดวก

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

ติดต่อสอบถามเรื�องการเดินทางได้ตลอดเวลา ที�

คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ  08 - 9777 - 9639
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