
        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) 

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      

  

  
 
 
 

 

      License No. 
        11/09047 
 

 
 

 

ทวัรอ์นิเดยี-เนปาล C : สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล+4 พทุธสถาน+ทชัมาฮาล-นวิเดล ี(9 วนั)  
สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล (1) สถานทีป่ระสูต ิ(ลุมพนิ)ี มายาเทววีหิาร เสาหนิอโศก (2) ทีต่รสัรู ้ 

ตน้พระศรมีหาโพธิ(์พุทธคยา) เจดยีพ์ทุธคยา พระพทุธเมตตา (3) ท ีแ่สดงปฐมเทศนา(สารนาถ) 
อสิปิตนมฤทายวนั (4) ท ีป่รนิพิพาน(กสุนิารา) สาลวโนทยาน (5) ราชคฤห ์วดัเวฬุวนั ตโปธาราม 

เขาคชิฌกฏู (6) มหาวทิยาลยันาลนัทา หลวงพอ่ด า (7) เวสาล ีปาวาลเจดยี ์วดัป่ามหาวนั 
(8) สาวตัถ ีเชตวนัมหาวหิาร บา้นอนาถบณิฑกิะ-องคลุมีาล ยมกปาฎหิารยิ ์พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา 
ทชัมาฮาล สงิมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก วงัอคัราฟอรต์-นวิเดล ีวดัฮนิดอูศัดารม์ อนิเดยีเกต  

 
                              
   
  

 
 
 
             
 

    สวนลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสูต ิ(เนปาล)         เจดยีพ์ุทธคยา อนุสรณก์ารตรสัรู ้       ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้             

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

   อสิปิตนมฤคทายวนั : ปฐมเทศนา  สาลวโนทยาน กสุนิารา : สถานทีป่รนิพิพาน     ปรนิพิพานสถปุ : สถานทีป่รนิพิพาน   

 มลูคนัธกฎุ ีคชิฌกฏู       ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา                               อคัราฟอรต์     ทชัมาฮาล         
 
  
 
  
 
               
                      
                     วดัฮนิด ูอสัดารม์                                                                  
   
                    วดัพระเชตวนัมหาวหิาร                 
 

 
  
   

 
 

  

2-10 พ.ย./ ธ.ค. 62 - ม.ีค. 63 : อนิเดยี-เนปาล-ทชัมาฮาล : 39,999.-  

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 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.dhammahansa.com/
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.btc2555.com/
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2-10 พ.ย./ 30 พ.ย.-8 ธ.ค./ สาธยายพระไตรปิฎก 7-15 ธ.ค./ สวดมนตข์า้มปี 28 ธ.ค.-5 ม.ค. 
มาฆบชูา 2-10 ก.พ./ 9-17 ก.พ./ 16-24 ก.พ.1-9 ม.ีค./ 8-16 ม.ีค./ 15-23 ม.ีค./ 22-30 ม.ีค. 

ครบสตูร ! สงัเวชนยีสถาน 4+4 พทุธสถาน+ทชัมาฮาล วงัอคัราฟอรต์-นวิเดล ีฮนิดอูสัดารม์ อนิเดยีเกต ุ
ถกู/ด/ีชวัร/์เชีย่วชาญ/ธรรมวทิยากร โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6, พธ.บ.,M.A.,Ph.D. 

ใบอนุญาตเลขที ่: หัวหนา้ทัวร ์120427/2561 : ธรรมหรรษาทัวร ์11/03632 : บางกอกไทย เซ็นเตอร ์11/09047 
   

วนัเดนิทาง  

 
พเิศษ ! ขาไป : บนิตรงพาราณส-ีขากลบั : บนิจากนวิเดล ี

ประหยดั-ด-ีไมเ่หนือ่ย-ไมน่ ัง่รถไกล/ออ้ม : อนิเดยี-เนปาล 

 39,999.- 
พักวดั+โรงแรม 

 47,999.- 
พักโรงแรม/เทยีบเทา่ 

เสาร ์ 
 

 (1) 09.10-10.50 6E98 สวุรรณภมู-ิพาราณส ี
      อสิปิตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา ธัมเมกขสถปู- 

      พพิธิภัณฑส์ารนาถ+ลอ่งเรอืคงคาอาระต ี

วดัไทยสารนาถ 
 

Surabhe/Westinn/ 
GMT.Plaza/Inhustan 

Amaya/Grape Wine 

อาทติย ์ 
 

 (2) พาราณส-ีพุทธคยา-ทอดกฐนิพุทธบชูาสามัคค ี

      -ตน้พระศรมีหาโพธิ-์พระพุทธเมตตา-สตัตมหาสถาน  

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมนานาชาต ิ
สนง.มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
(อาคารโรงแรมลกัษมฯี) 

OM International 
Tathagat/Narachra 

Tajdarbar/Amaya 

จนัทร ์ 

 

 (3) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-ชวีกมัพวนั-เวฬุวนั- 

      ตโปธาราม-หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลัยนาลนัทา 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมนานาชาต ิ
สนง.มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
(อาคารโรงแรมลกัษมฯี) 

OM International 

Tathagat/Narachra 

องัคาร  

 

 (4) พุทธคยา-สชุาดา-เนรัญชรา-เวสาล ีปาวาลเจดยีท์ีป่ลง 

      อายสุงัขาร-วดัป่ามหาวนั ทีก่ าเนดิภกิษุณี-เกสรยีา-กสุนิารา 

วดัไทยกสุนิารา/ 

วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Imperial/ 

Om Residency 

พธุ  

 

 (5) กสุนิารา สาลวโนทยาน พุทธปรนิพิพานสถปู-วหิาร       

      มกฎุพันธเจดยี-์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ

Little Buddha 

Zampala/Anand 

Little Buddha 

Zampala/Anand 

พฤหสั  
 

 (6) ลมุพนิ-ีเสาหนิอโศก-มายาเทววีหิาร-สระโบกขรณี 
      -วดัพระเชตะวนั-บา้นอนาถบณิฑกิ-องคลุมีาล     

วดัไทยเชตวนั/ 
วดัไทยสาวตัถ ี

Lotus/Residency 
Pawan/Platinum 

ศกุร ์ 

 

 (7) สาวตัถ-ียกมปาฎหิารยิ-์ลัคเนาว-์อคัรา-อคัราฟอรต์ Hotel in Agra 

3+4 ดาว 

Hotel in Agra 

3+4 ดาว 

เสาร ์ 

 

 (8) อคัรา-ทัชมาฮาล-เดล-ีกทม. 

       21.20-02.45 SG87  เดล-ีสวุรรณภมู ิ

เดนิทางกลบัไทย 

ไมม่พัีกเดีย่ว/เวน้โรงแรม 

เดนิทางกลบัไทย 

พักเดีย่ว+เพิม่9,000.- 

อาทติย ์  (9) 02.45 สวุรรณภมู ิ   

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม บริษทัจะแจง้ก่อนล่วงหนา้ : เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
    วนัแรก  : สุวรรณภูม-ิพาราณสี-อสิิปตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนา-พพิธิภัณฑ์-ล่องเรือคงคา                      เสาร์   

06.30 น. – คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Indigo Airline (6E)  
                  มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร ติดป้ายกระเป๋า เช็คอินใหแ้ก่ทุกท่าน 
09.10 น.  ออกเดินทางสู่พาราณสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo Airline เท่ียวบินท่ี 6E98 (ไม่มีบริการอาหาร) 
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10.50 น. - (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย ช้ากว่าไทย 1 ช่ัวโมงคร่ึง) ถึงสนามบินนานาชาติพาราณสี/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 
12.30 น. - เดินทางสู่แดนพุทธภูมิโดยรถโคช้ปรับอากาศ น าท่านสู่สารนาถ ต าบลเป็นท่ีปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
               - บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสารนาถ+เช็คอินเขา้ท่ีพกั+พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
14.30 น.- ชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
                 จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจ า 4 ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
15.00 น.- ถึงป่าอสิิปตนมฤคทายวนั สถานที่แสดงปฐมเทศนา  ทศันศึกษาและนมสัการ (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานท่ีแสดง 
               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) ไดข้ดุคน้พบ พ.ศ. 2378 
เยน็         - แวะนมสัการเจาคันธีสถูป สถานท่ีพระพุทธเจา้พบกบัปัญจวคัคียค์ร้ังแรกหลงัตรัสรู้ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชสร้าง 
                  ปี พ.ศ.236 ต่อมาพระเจา้หุมายนุมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกับาร์ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม  
     ลอ่งเรอืคงคานท ี                                 ดูพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ รมิฝั่งคงคา          มณิกณัณิกาฆาต ทา่ทีเ่ผาศพ       
 
 
 
 
 

                                                                   มนตเ์สนห่พ์าราณส ี  มรดกโลก เมอืงหลวงแหง่วฒันธรรมอนิเดยี                                 
 

17.30 น.- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น า้คงคา+ชมท่าน า้มณกิรรณกิา ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบัเลยประมาณ 4,000 กวา่ปี 
          - ท่าทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบน ้าลา้งบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยะเทพ+ชมพธีิคงคาอาระตี ริมฝ่ังคาคงท่ีสวยงาม 
20.00 น.– ถึงสารนาถ+บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผ้าป่าบ ารุงวดั (๑)+พกัท่ีวดัไทยสารนาถ/วดัไทยพาราณสี (หอ้งละ 3-4 คน) 
    หมายเหตุ : C2 บริการอาหารค ่า+พกัที่โรงแรม GMT.Plaza/Hidustan Int./Ideal Tower/ Westinn/Surabhe หรือเทยีบเท่า 
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   วนัทีส่อง : พาราณสี–พุทธคยา-พธีิแจกทาน+ยกเสาเอก+ทอดกฐินพุทธบูชา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ         อาทติย์   

05.30 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นออกเดินทางไปพุทธคยา (ระยะทาง 260 กม./ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.) 
เทีย่ง     - บริการอาหารเท่ียง (แพค็)+ถึงพุทธคยา แวะร่วมท าบุญมหากุศล ณ บริเวณสร้างวดัไทยโพธิวหิาร หมู่บา้นสักกวาระ 
 

2561 
 
 

 
                                           พธิวีางศลิากฤษ ์: อาคารบญุสามคัคธีรรมหรรษา 4 ช ัน้  
 

จากวนัทอดกฐนิ 18 พ.ย. 2561 – วนัทอดกฐนิ 3 พ.ย. 2562 เพือ่สรา้งวดัไทยโพธวิหิาร 
     

2562 
                                            
 
 
 
 

เยน็/ค ่า –ถึงตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+น าคณะสวดมนต+์เจริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
             -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน  
               สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

     ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้    พระพุทธเมตตา      พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา   พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์
 

               โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 
                +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 
                ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวยีนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท้่านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
 20.00 น.- บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติ (อาคารโรงแรมลกัษมีฯ) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้าอุ่น ฟรี ! wifi 
  หมายเหตุ : C2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar หรือเทียบเท่า 

    วนัทีส่าม  :  พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม-ช้อปป้ิงตลาด  จันทร์   
06.00 น.- ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ+์บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางสู่ราชคฤห์เมืองหลวงแควน้มคธสมยัพระเจา้พิมพิสาร    
09.00 น.- น าคณะเดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมสัการพระคันธกุฎท่ีีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก 
             +ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ า้พระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์
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              เขาคชิฌกฏู                                                       
                                                                                                 ถ า้สกูรขาตาทีพ่ระสารบีุตรบรรลธุรรม 

                                                                                      

 
 
 
  สถานทีพ่ระเทวทัตตก์ลิง้หนิปลงพระชนม ์              ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ               ทางขึน้เขาคชิฌกฎู ประมาณ 800 เมตร 

11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั (แพค็/ประหยดัเวลา)+จากนั้นเดินทางสู่ “บ้านนาลนัทา” ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
                 พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด า อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูก 
              ไฟไหม เม่ือคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท้่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือรถตุก๊ๆ ไปไหวห้ลวงพอ่ด า 
14.00 น.- (3) ชมมหาวทิยาลัยนาลนัทา เป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์างพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+นมสัการ พระสถูปใหญ่ บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 
 

 
 
 

  

                                                        
  หลวงพอ่นอ้ยน าคณะสกัการะ หลวงพอ่องคด์ า      มหาวทิยาลยันาลนัทา  มหาวทิยาลยัสงฆแ์หง่แรกของโลก : นาลนัทา 
 

 

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาร าลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
               ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชนชั้นวรรณะ 4 
 
 
 
 
 
         วดัเวฬุวนั แหง่แรกของโลก 
 

เยน็/ค ่า      -กลบัถึงพุทธคยา+ใหท้่านอิสระปฏิบติัธรรม ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 
19.00 น.  - บริการอาหารเยน็+ท าบุญทอดผา้ป่าบ ารุงวดั (๒) พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรม (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi 
  หมายเหตุ : C2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar หรือเทียบเท่า 

    วนัทีส่ี่  :  พุทธคยา-สุชาดา-เนรัญชรา-ไวสาล–ีวดัป่ามหาวนั–ปาวาลเจดีย์–กุสินารา                               องัคาร   
06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+นมสัการอชปาลนิโครธสถานท่ี (๑) รับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา (๒) เสวยวิมุตติสุขใน   
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    สัปดาห์ที ่5 หลงัจากตรัสรู้ (๓) รับค าอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตวข์องทา้วสหมับดีพรหม  (๔) พญามารกราบ  
       ทูลให้ปรินิพพาน ซ่ึงพระพุทธองคไ์ม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตณัหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยาย ัว่ยวนใหเ้กิดกิเลส  

 
 

  
  
 

 

อชปาลนโิครธ จดุรบัขา้วมธุปายาส : สถปูบา้นนางสชุาดา    แมน่ า้เนรญัชา ทา่สปุตฏิฐะ ทีล่อยถาดอธษิฐานจติเทีย่งทาย 
 

07.00 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 
13.00  น.- ถึงเวสาล ีเมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี 
14.00 น. – นมสัการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขารวา่จะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
15.00 น.– ถึง (2) วดัป่ามหาวัน สถานทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชม “เสาหินอโศก” มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสังกสั 
                 สนคร+นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวพีระนามวา่มหาลิไดทู้ล 
                 อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพุทธมนตท่ี์พระอานนทไ์ดเ้รียนบทรัตนสูตรและ 
                 รับประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี ท าใหภ้ยัทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภยั+อหิวาตกภยั+อมนุสสภยั อนัตรายหายไป 
 
                                                                                                
 
 
 
   ปาวาลเจดยี ์ทีป่ลงอายุสงัขาร     วดัป่ามหาวนั ทีเ่กดิข ึน้แหง่ภกิษุสงฆ ์: เวสาล ี(วชัช)ี    เกสรยีาสถปู (แควน้วชัช-ีมัลละ) 
 

17.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป (เกสริยา) สร้างสมยัเดียวกบั สาญจีสถูป 
20.00 น.- ถึงกุสินารา+บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผ้าป่าบ ารุงวดั (๓) พกัท่ีวดัไทยกุสินารา/หรือวดัธิเบต (ทานอาหารวดัไทย) 
หมายเหตุ : C2 บริการอาหารเยน็+พกัที่โรงแรม Lotus Nickko/Imperial/Om Residency หรือเทียบเท่า 

      วนัที่ห้า  :  กุสินารา สาลวโนทยาน ทีป่รินิพพาน-ลุมพินี (เนปาล) ทีป่ระสูติ มายาเทววีหิาร-เสาหินอโศก   พุธ   
06.00 น.– บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ/+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์เมืองกุสินารา แควน้มลัละ 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 
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    สาลวโนทยาน : กสิุนารา สถานทีป่รินิพพาน         พระพุทธปรินิพพาน สร้าง พ.ศ. 950          มกฎุพนัธนเจดย์ี ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ 

10.00 น.–ออกเดินทางสู่ประเทศเนปาล (ระยะทาง 170 กม./4 ชม.)+บริการอาหารเท่ียงระหวา่งทาง ณ วดัไทย 960 จุดพกัรถ  
  14.00 น.–ถึงด่านชายแดน (เตรียม Passport ไวก้บัตวั บางกรณีใหถื้อไปใหเ้จา้หนา้ท่ี ตม.อินเดีย) ผา่นด่าน ตม.อินเดีย–เนปาล 
  15.30 น.- ถึงลุมพนีิ+เช็คอินเขา้โรงแรมแลว้เดินทางสู่ “สวนลุมพนีิ” เดินทางไปประมาณ 500 เมตร (นัง่รถตุก๊คนัละ 100 RS.) 
  16.30 น.–ถึง “ชาตสถาน ลุมพนีิ” สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้+สวดมนต์เจริญสมาธิเวยีนเทียน (1) เสาหินพระเจ้าอโศก  
                   และ+(2) มายาเทววีหิาร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวหิาร มีซากอิฐโบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี 
                  มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีพระนางสิริมหามายาเทวทีรงประทบัยนืเหน่ียว 
                  ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทบัยนื ทรงยา่งพระบาทได ้7 กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา 
              +(3) ชม “สระโบกขรณ”ี เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพุทธมารดา ในวนัเพญ็ ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  
              +(4) วดัวาอาราม เขตสังฆาราม มีซากหกัปรักพงัของวดัท่ีพระเจา้อโศกมหาราชทรงสร้างไว ้เป็น 1 ใน 84,000 วดั 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 

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

               +(5) ไหว ้“พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุการ” (พระพุทธเจา้นอ้ย) ท าพิธีหล่อท่ีทอ้งสนามหลวงไทยอญัเชิญไปลุมพินี         
 19.30 น. - บริการอาหารค ่า+พกัทีโ่รงแรม Little Buddha/Ananda/Zampala/Pawan หรือเทียบเท่า  
   วนัที่หก : ลุมพนีิ (เนปาล)-สาวตัถี (อนิเดีย) ยมกปาฎหิาริย์-บ้านอนาถบิณฑิกะ-องคุลีมาล-วดัพระเชตวนั  พฤหัส  
 07.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผา่นด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 เช้า/เทีย่ง - เยีย่มชมวดัไทย 960 เขา้หอ้งน ้า+ทานโรตีฯ+จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองสาวตัถี+บริการอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
 15.00 น.- เดินทางถึง “สาวตัถี” เมืองหลวงแควน้โกศลท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ปเสนทิโกศลมหาราช องคอ์คัรศาสนูปถมัภ ์
                 ซ่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่สาวตัถีนานท่ีสุด รวม 25 พรรษา โดยประทบัอยูท่ี่วดัเชตวนัมหาวิหาร ซ่ึงอนาถบิณฑิกะ 
                 เศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา  และวดับุพพาราม ซ่ึงนางวสิาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ลา้นคน)  
                 ปัจจุบนัเหลือเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์+นมสัการยมกปาฏิหาริย์ สถานท่ีแสดงปาฎิหาริยเ์ป็นคู่ๆ ตามอาการ 32  
                 ของพระพุทธเจา้ มีน ้าและไฟไหลออกคนละทาง ก่อนเสด็จข้ึนไปจ าพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาท่ี 7 แลว้ 
                 เสด็จลงจากสวรรคท่ี์สังกสัสนคร+ทศันศึกษาบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูมี้กอ้นขา้วแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง  
                 อคัรมหาอุบาสกอนัดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นผูส้ร้างวดัพระเชตวนัมหาวหิาร+บ้านเดิมขององคุลมีาลมีบิดาเป็นอ ามาตยปุ์โรหิต 
17.00 น.- น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ วดัพระเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัอยูน่านท่ีสุด รวม 19 
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                พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญั นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ประจ าฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน 
                +โรงอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม ตน้ก าเนิดอุโบสถในปัจจุบนั+ธรรมสภาใหญ่ สถานท่ีแสดงธรรม+กุฏิพระอสีติ  
                                                      
 

 
  
                                                                                                                                                            
 
           ยมกปาฏหิารยิ ์               บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี          วดัพระเชตวนัมหาวหิาร           เจดยีพ์ระอรหนัต ์8 ทศิ 
                 

                 มหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาล ีพระสีวล ีพระราหุล พระองคุลมีาล ฯลฯ เป็นตน้ 
                 +นมสัการตน้อานันทโพธ์ิ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงรับสั่งใหพ้ระมหาโมคคลัลานะน าเมล็ดพนัธ์ุมาจากตน้โพธ์ิพุทธคยา  
                 โดยพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเพาะช า อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผูป้ลูก พระอานนทผ์ูดู้แลรักษาตามพระพุทธบญัชา 
                  จึงไดช่ื้อวา่ “อานันทโพธ์ิ” มีอายยุนืยาวมาถึงปัจจุบนั  2,500 กวา่ปี+เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทศิ น าสวดพระคาถาบูชาฯ 
 11.30 น. –บริการอาหารกลางวนัท่ีวดัไทย/โรงแรม+ทอดผา้ป่าบ ารุงวดั (๕)+เดินทางไปอคัราท่ีตั้งทชัมาฮาล (500 กม./9 ชม.) 
 19.00 น.- บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผา้ป่า (พกัวดัไทยเชตะวนั/วดัไทยสาวตัถี) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
   หมายเหตุ : B2 พกัโรงแรม : บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko/Pawan/Residency/Platinum หรือเทยีบเท่า  

   วนัทีเ่จ็ด  :  สาวตัถี-ลคัเนาว์-อคัรา-พระราชวงัอคัราฟอร์ต                                                                   ศุกร์   
  05.00 น. –บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทย/โรงแรม+จากนั้นเดินทางไปอคัราท่ีตั้งทชัมาฮาล (ประมาณ 500 กม./ใชเ้วลา 8-9 ชม.) 
  เช้า/เทีย่ง/บ่าย –เดินทางผา่นลคัเนาวเ์มืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ+บริการอาหารกลางวนั (แพค็)+จนถึงเมืองอคัรา  
  16.30 น.- ชมพระราชวงัอคัราฟอร์ต (AGRA FORT) มีป้อมปราการสูง 20 กวา่เมตร 3 ชั้น คือ ด่านจระเข ้ด่านชา้ง ด่านมนุษย ์  
                  พระเจา้อกับาร์มหาราช สร้างปี ค.ศ.1565 (พ.ศ.2108) ยาวถึง 2.5 กม. แลว้เสร็จในสมยัพระเจา้ชาจาฮาล ซ่ึงเจา้ชาย 
                  ออรังเซบ พระราชโอรสปฏิวติัแลว้ให้คุมขงัพระเจา้ชาจาฮาล ณ มุขแปดเหล่ียม มีจุดชมววิท่ีมองเห็นทชัมาฮาลได ้
                  อยา่งชดัเจน และเป็นท่ีส้ินพระชนมข์องพระเจา้ชาจาฮาล ภายในมีทอ้งพระโรง-ต าหนกั-ฮาเร็มสนม 2,500 กวา่คน 
  

                                                              หอ้งดนตร ีพระราชวงัช ัน้ใน            

 
    
 

 
                                                                                                                         บรเิวณทีก่กัขงัพระเจา้ชารจ์าฮาล   
     19.00 น.- บริการอาหารค ่า+และพกัท่ีโรงแรมในเมืองอคัรา ระดบั 3+4 ดาว  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
   วนัทีแ่ปด  :  อคัรา ทชัมาฮาล-อคัราฟอร์ต-นิวเดล-ีอนิเดียเกต-ตลาดจันปาร์ต-ฮินดูอสัดาร์ม-กทม.           เสาร์   

  06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+เท่ียวชม “ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL)”  ส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก อนุสรณ์สถาน 
  เช้า           แห่งความรัก “สุสานต านานรักบันลือโลก” ซ่ึงพระเจา้ชาจาฮาล รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศโ์มกุล (1.พระเจา้บาร์บูร์/ 
                 2.หุมายนุ/3.อกับาร์/4.ชาจงัครีย/์5.ชาจาฮาล/6.ออรังเซบฯ/12.บะหะรา ชาฟาร์ชา สุดทา้ย) สร้างใหพ้ระนางมุมตสั  
                 อคัรมเหสี  เป็นส่ิงแทนความรักอนัยิง่ใหญ่อลงัการระดบัโลก ใชเ้วลาก่อสร้าง 22 ปี คือ เร่ิมสร้างปี พ.ศ. 2174  
                 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2196 รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งส้ินเป็นเงิน 40 ลา้นรูปีย ์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวอมชมพูยามค ่าคืนตอ้ง  
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           ทีใ่ดมรีกั       ทีน่ ัน่มทีกุข ์                    ชาหจ์าฮาล - มมุตสั                                   อนุสรณ์สถาน 

                                                                                                                            แหง่ความรกั                                                         

                                                                    
                   
  

   
     เจรญิธรรม            ในเรือ่งความรกั              สุสานต านานรกับนัลอืโลก                     มหาราน.ี.ศรทีชัมาฮาล                 
 

                 แสงจนัทร์จะสวยงามอยา่งยิง่สมกบัเป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก มีหลุมฝ่ังศพของพระนางดา้นในใตต้วัอาคาร 
                 ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายมมุนาดา้นทิศตะวนัออก และพระเจา้ชาจาฮาลตอ้งการจะสร้างทชัมาฮาลเป็นหินอ่อนสีด าส าหรับ 
                 ฝังศพพระองคเ์อง อยูฝ่ั่งตรงขา้มทิศตะวนัตก มีสะพานเช่ือมต่อกบัทชัมาฮาลหินอ่อนสีขาว มีแม่น ้ายมมุนาขั้นกลาง  
                 เพียงแต่ไดว้างฐานเท่านั้น ต่อมาถูกเจา้ชายออรังคเ์ซบโอรสยดึอ านาจแลว้จบัพระราชบิดาไปขงัไวใ้นวงัอคัราฟอร์ต 
09.00 น.- ออกเดินทางสู่นิวเดลีเมืองหลวงอินเดีย บนเส้นทางด่วนพิเศษ (200 กม./3-4 ชม.)+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) 
12.00 น.- เดินทางถึงนิวเดลี+บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+จากนั้นเท่ียวชม “อนิเดียเกต”+ช้อปป้ิงทีต่ลาดจันปาร์ต 
15.00 น.- ชมวดัฮินดู “AKSHADHAM” อสัดาร์ม (อาศธรรม) หรือ อาศรัทธา วดัฮินดูใหญ่สวยท่ีสุดในโลก ใจกลางนิวเดลี 
                 ยิง่ใหญ่อลงัการ เล่ากนัวา่เจา้อาวาสวดัน้ีบวชตั้งแต่เด็กแลว้ไปบ าเพญ็เพียร ณ เทือกเขาหิมาลยั จนส าเร็จฌานพิเศษ 
                 แลว้มาสร้างวดัแห่งน้ีข้ึน โดยมีมหาเศรษฐีใจบุญมีศรัทธาอนัแรงกลา้บริจาคทรัพยส์ร้างมูลค่ากวา่หา้พนัลา้นรูปี  
                 นบัวา่เป็นวดัฮินดูท่ียิง่ใหญ่วจิิตรงดงามท่ีสุดในโลก มีบริเวณกวา้งถึง 86,342 ตารางฟุต สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู 
                 แกะสลกั และปูพื้นดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลกั ตวัโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ 

                                                                                                          

              

 

 

 

 
  

 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

                รอบโดมแกะเป็นเศียรชา้งจ านวน 148 เศียร ดา้นในบรรจุเทพเจา้ฮินดูแกะสลกักวา่ 20,000 องค ์ใชเ้วลาสร้าง 5 ปี  
              ออกแบบโดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นสถาปัตยกรรมฮินดู ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมคัร นกับวช ช่างศิลปะ  
17.00 น.- บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร+จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี+พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
21.20 น. – ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Spicejet เทีย่วบินที่ SG 87  นอนผกัผ่อนบนเคร่ือง                          

       วนัทีเ่ก้า  :  นิวเดล ี– สุวรรณภูมิ                                                                                                    อาทติย์   

02.45 น. - ถึงสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์” 
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เง ือ่นไขบรกิารทวัร ์ :  ทา่นละ  C1 : 39,999.-บาท / C2: 47,999.-บาท  

C1 : พกัโรงแรม 2+วดัไทย 3+ศนูยธ์รรมหรรษา 2 คนื รวม 7 คนื ทา่นละ 39,999.-  
B2 : พกัโรงแรม 7 คนื ทา่นละ 47,999.- บาท (หอ้งละ 2 คน) พักเดีย่วเพิม่ 9,000.-  
วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 15,000.- บาท/สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

 

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 3 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ จะท าวซีา่แบบออนไลนใ์หไ้ปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิ 
                เคานเ์ตอร ์ตม.ขาเขา้อนิเดยี (วซีา่ตดิเลม่มเีงือ่นไขใหส้อบถาม) 

เง่ือนไขรายการทวัร์  :  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ–คยา-กรุงเทพ    
 ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ             ค่าทีพ่กัศูนย์ปฏิบัติธรรม 2+วดัไทยฯ/วดันานาชาติ 3 +โรงแรม 2  
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ      ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม (น ้าหนกัเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท (คุ้มครอง  
      ผู้เอาประกนัภัย อายุระหว่าง 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 ไม่มีการคุม้ครอง ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ)  
 กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากทีไ่ด้ท าการจอง และทีน่ั่งจะถูกยืนยนัเม่ือได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่าน้ัน  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือคืน  
       เงินได ้บางกรณีอาจเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด หรือบางกรณีจะเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ขอวงเงินของราคาทวัร์ ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั (นอ้ยกวา่ 15 วนั) บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ีได ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธเขา้-
เมืองโดยด่านตรวจคนเขา้เมืองตน้ทางหรือปลายทาง ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใหใ้นทุกกรณี  
 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 
 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม อนิเดยี-เนปาล เก็บทปิรวม (ระยะทางไกล) 

ท ัง้นี ้ขอเก็บทเีดยีวคนละ 1,000 บาท วนัแรกทีส่นามบนิฯ และทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความเหมาะสม/ศรัทธาทีท่า่นพงึพอใจ  
หมายเหต ุ:- โปรแกรมทวัรอ์นิเดยีส าคญัทีส่ดุตอ้งมธีรรมวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญช านาญรอบรูเ้ร ือ่งแดนพุทธภูม ิพระธรรม-

วทิยากร/ผูท้รงคุณวฒุทิีเ่ป็นวทิยากร ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดังบบูชาธรรมไวแ้ลว้ ทา่นจะถวาย/ทปิฯ เพิม่สว่นตวัไดต้ามศรทัธา  

ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากุล (ดร.เบริต์)/ดร.ก าธร/หรอืทมีงาน เป็นหวัหนา้ทวัร/์ธรรมวทิยากร (พระสงฆ/์ผูท้รงคณุวฒุ)ิ 
 

หมายเหต ุ: กรณีพักวัด หรอืเลอืกพักโรงแรม จะมกีจิกรรมน าคณะไปท าบญุทอดผา้ป่า (ตามศรัทธา/แจง้ใหท้ราบ) รวม 5 กอง คอื  

(1) วดัไทยโพธวิหิาร (2) ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาต ิ(3) วดัไทยกสุนิารา (4) วดัไทยเชตวนั (5) วดัไทยสารนาถ/วดัไทยพาราณส ี 

 
 
 
 
 

 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน) 
เท่าขนาดจริง ใช้รูปทาบดูได้ 

สูง 2 นิว้ 

 
กว้าง 2 นิว้ 



ใบแจง้ประสงคร์ว่มท าบญุซือ้ทีด่นิสรา้ง วดัไทยโพธวิหิาร พทุธคยา อนิเดยี 
           

     หอ้งพักสงฆ ์250,000 บาท        หอ้งน ้าอยา่งด ี50,000 บาท       กฐนิ/ผา้ป่า 3,000 บาท        
      เสาศาลาตน้ละ 10,000 บาท      ดนิถมวัด/รถคนัละ 300 บาท        หรอืท าบุญตามศรทัธา 
 
 

ช่ือ-นามสกล................................................................................................................................................................................... 
อุทศิให้........................................................................................................................จ านวนเงิน...........................................บาท 
บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย....................................................ถนน.......................................................... 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................................จงัหวดั..................................รหสั................ 
โทร.................................................................................................E-mail : ................................................................................. 
ไลน์ ไอดี (Line ID) :………………………………………        ไม่ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร (กรณีตอ้งการส่งทางไปรษณีย)์ 
      ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร ใหอ้อกในนามของ.......................................................................................................................  
 
 

โอนเงนิท าบุญสรา้งวดัไทยโพธวิหิาร : กสกิรไทย เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 013-329-1695 

“พระมหาปิยะณฐั กตฺิตโิสภโณ–ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากุล” (คณะกรรมการวดัฯ)  

 
 

 

 

 
วดัไทยโพธวิหิาร ตดิถนนใหญ ่6 ชอ่งจราจร หา่งจากตน้โพธิ ์4 กม. ก าลงัด าเนนิการกอ่สรา้ง งบประมาณ 60 ลา้นบาท   

 

ใบจองทวัรอ์นิเดยี 
                                              วันทีจ่อง ………………………….……… 

ชือ่ผูจ้อง/Name …………………………………………….……………… นามสกลุ/Last Name ………………………………………………………….. 
โทรศพัท/์Tel ………………………………………………………..…..……… E-Mail ……………………………..………………………………………….  

โปรแกรมทวัร ์…………………………….……………………………………… วนัเดนิทาง …………………………………….……………………………… 

ราคา …………………………บาท   ผูใ้หญ ่………ทา่น / เด็ก ………ทา่น  จ านวนผูเ้ดนิทาง ………ทา่น   
 

กรุณากรอกรายละเอยีด เพือ่เป็นขอ้มูลในการกรอกวซีา่อนิเดยี ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรุณากรอกภาษาองักฤษ) 
 

ทีอ่ยู/่Address …………………………………………….………………… ต าบล/Sub District ………………………………………….……..………… 

อ าเภอ/City …………………………………….…..… จังหวดั/Province ………………………….…….….…รหัส/Zip Code…………………….……  

อาชพี/Occupation ………………………………….……………..… ต าแหน่ง/Position……………………………………..…….…………………..… 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………..…………………………………………………………….……..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
สถานภาพ       โสด         สมรส       หยา่ 

ชือ่–สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) …………………....….………………………...……… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 
ชือ่–สกลุ ของมารดา (ภาษาอังกฤษ) ………………..………………………..…..…..…… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ชือ่–สกลุ ของคูส่มรส (ภาษาอังกฤษ) ………………......……………………….………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………..……………….……….. 

 
หากเป็นเยาวชน ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ กรุณากรอกขอ้มูลดงันี ้

ชือ่ – สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..…………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………..…………… 
ชือ่ – สกลุ ของมารดา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ทีอ่ยูท่ีท่ างานของ ผูป้กครอง (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………..…………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

กรณีพาสปอรต์ ตา่งชาต ิขอทีอ่ยูบุ่คคลทีรู่จ้กั ในประเทศผูถ้อืพาสปอรต์  

ชือ่/Name …………………………………………………………….… นามสกุล/Last Name ……………………….………….……………..……  
ทีอ่ยู/่Address ……………ต าบล/Sub District …………………………อ าเภอ/City ……………..……..…จังหวดั/Province ………………….…

รหัส/Zip Code………….…โทรศพัท/์Tel ………………………………..………E-Mail ………………………………………………………………… 
  

กรอกขอ้มูลการเดนิทางสว่นตวั 
ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีหรอืไม่       เคย (หากเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ)     ไมเ่คย        

เลขทีว่ซีา่อนิเดยี/India Visa No. ……………………………………………………………….………(Visa ทีอ่นิเดยีเดนิทางครัง้ลา่สดุ)  

วนัออกวซีา่/Date of Issus …………………………….….…… วันหมดอาย/ุDate of Expiry …………………………………..……………… 
เคยไปประเทศไหนบา้ง ในเลม่พาสปอตร ์ปจัจบุนั ในเวลา 10 ปี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…… 


