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NT344
ทวัรอ์นิเดยี เนปาล เขาคชิฌกฎู ถ ้าํอชันตา 11 วัน 9 คนื (9W)
ทัวรอ์นิเดยี เนปาล สงัเวชนียสถาน , 11 วัน 9 คนื ,

ลอ่งเรอืในแมน่้าํคงคา - พาราณส ี- พระมลูคนัธกุฎ ี- พทุธคยา - พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา - 7 สตัตมหาสถาน 
สถูปนางสชุาดา - แมน่้าํเนรญัชรา - วดัพทุธนานาชาต ิ- นาลนัทา - มหาวทิยาลยันาลนัทา - หลวงพอ่ดําแหง่นาลนัทา 
ราชคฤห ์- วดัเวฬุวนัมหาวหิาร - ชวีกอมัพวนัวหิาร - ยอดเขาคชิกูฏ - เมอืงไวสาล ี- ปาวาลเจดยี ์- กุฎาคารศาลา 

วดัป่ามหาวนั - เสาอโศกรปูสงิห ์- เกสรยีาสถูป - เมอืงกุสนิารา - สาลวโนทยาน - ปรนิพิพานสถูป -
พระพทุธรปูปางปรนิพิพาน

มกุฏพนัธนเจดยี ์- สวนลมุพนิวีนั - วหิารมายาเทว ี- เมอืงสาวตัถ ี- สถานทแีสดงยมกปาฏหิารยิส์ถูป - วดัเชตวนัมหาวหิาร
สถานทพีระเทวทตัถูกแผน่ดนิสบู - พระมลูคนัธกุฎ ี- บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี- บา้นบดิาขององคุลมีาล 

เมอืงลคัเนาว ์- เมอืงออรงักาบดั - ถ้าํอชนัตา - ถ้าํเอลโลรา่ - บบีกีามคับารา - เมอืงมมุไบ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เดลล ี- เมอืงพาราณสี

05.40 น.
คณะเดนิทางพบกัน ณ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์N เช็คอนิ ของ
สายการบนิเจ็ตแอรเ์วย ์(Jet Airway) เพอืทําการเช็คอนิและรับบัตรโดยสาร โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทใหก้ารตอ้นรับ

08.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีโดย สายการบนิ เจ็ตแอรเ์วย ์(Jet Airway) เทยีวบนิท ี9W65

12.05 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีกรุงนวิเดล ี***รอตอ่เครอืงภายใน***

12.45 น.
นําทา่นเช็กอนิ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิทริา คานธ ีเพอืเดนิทางตอ่ไป เมอืงพาราณสี



14.45 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ีโดย สายการบนิ เจ็ตแอรเ์วย ์(Jet Airway) เทยีวบนิท ี9W820

16.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เมอืงพาราณส ีหลังเสร็จพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกเมอืงพาราณส ีณ โรงแรม .....

วนัท ี2
พาราณส ี- พทุธคยา

เชา้มดื
นําทา่น ลอ่งเรอืในแมน่้าํคงคา ซงึชาวฮนิดเูชอืวา่เป็นแม่น ้าํศักดสิทิธเิพราะไหลมาจากภเูขาไกรลาส(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์
(ตามหลักภมูศิาสตรแ์ม่น ้าํนีไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัย ประเทศเนปาล)
ชมพธิบีชูาพระอาทติยแ์ละการอาบน ้าํลา้งบาปของชาวฮนิดรูมิฝังแม่น ้าํคงคาและพธิกีารเผาศพซงึมมีานานกวา่ 4,000 ปี
โดยกองไฟทเีผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนันนําทา่นกลับทพัีก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมทพัีก

เมอืงพาราณส ีสถานทตัีงของ สารนาถ หรือป่าอสิปิตนมฤคทายวันในสมัยพระพทุธกาล
สถานทตัีงสงัเวชนียสถานแหง่การปฐมเทศนาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้
เมอืงพาราณสนัีนเป็นเมอืงโบราณทมีมีาตังแตก่อ่นสมัยพทุธกาล เป็นอดตีเมอืงหลวงของแควน้กาสี
ซงึเป็นเมอืงทสีถติยข์ององคพ์ระศวิะทมีชีอืเสยีงทางดา้นพธิกีรรมอันศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิดมูาอย่างยาวนานบนแม่น ้าํคงคาอันศักดสิทิธิ
ทมีคีวามเชอืในการอาบน ้าํลา้งบาป ตามทรรศนะคตพิราหมณ์ตราบจนถงึปัจจบัุน
สําหรับศาสนาพทุธเมอืงพาราณสยัีงเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษาทหีลากหลายประเทศมกีารสง่พระสงฆม์าศกึษาพระธรรมวนัิยในยุคปัจจบัุนในสมัยพทุธกาล
เมอืพระพทุธเจา้ตรัสรูแ้ลว้ พระองคเ์คยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผูไ้ปอาบน ้าํในแม่น ้าํคงคาเพอืลา้งบาปเป็นใจความวา่
ถา้ตอ้งการลา้งบาปไม่จําเป็นตอ้งไปอาบน ้าํในแม่น ้าํคงคา ขอใหชํ้าระกาย วาจา ใจใหบ้รสิทุธ ิคอื เวน้ทจุรติทางกาย วาจา ใจ
และประพฤตสิจุรติทางกาย วาจา ใจ นันแหละคอืการอาบน ้าํลา้งบาปมใีนศาสนาของพระองค ์ถา้ประพฤตอิยู่ในสจุรติแลว้ แมน้ ้าํดมื น ้าํอาบ
ธรรมดาก็จะกลายเป็นน ้าํศักดสิทิธไิปดว้ย อนงึ ถา้น ้าํในแม่น ้าํคงคาสามารถลา้งบาปไดจ้รงิและอํานวยผลใหผู้ล้งไปอาบไปสวรรคไ์ดจ้รงิแลว้ พวก
กุง้ หอย ป ูปลา ก็มโีอกาสไปสวรรคไ์ดม้ากกวา่มนุษยเ์พราะอาศัยอยู่ในแม่น ้าํนันตลอดเวลา
เมอืงพาราณสยัีงเป็นดนิแดนทดีทีสีดุในการศกึษาวถิชีวีติของชาวอนิเดยีแทว้า่เป็นอย่างไรดังคํากลา่วของพลตรีหลวงวจิติรวาทการ วา่
“พาราณสคีอื อนิเดยีแท ้ใครมาอนิเดยีแลว้ไม่เห็นพาราณสก็ีเทา่กับวา่ไม่ไดเ้ห็นอนิเดยี
ใครอยากรูว้า่อนิเดยีทแีทจ้รงิเป็นอย่างไรตอ้งมาดทูเีมอืงพาราณส”ี 

หลังอาหาร นําทา่นชม พระมูลคนัธกุฎ ีกฏุขิองพระพทุธเจา้ ซงึสรา้งขนึโดยพระเจา้อโศกมหาราช พรอ้มปรากฏเสาอโศกในพนืทดัีงกลา่ว พรอ้ม
นําทา่นนมัสการ ธัมเมกขสถูป เป็นสถูปทสีรา้งเพอือุทศิแดพ่ระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ้งึเห็นธรรมเป็นทา่นแรก
สถูปแหง่นีมสีถาปัตยกรรมแบบเมารยิะ เป็นทรงกลมแบบบาตรคว่าํ มคีวามสงูจากฐาน 42 เมตร
ภายหลังจากสถูปองคเ์กา่ถูกทําลายไดม้กีารสรา้งสถูปแหง่นีขนึมาใหม่ เมอืปีพทุธศักราช 2337 และนําทา่นสกัการะ ธัมมราชกิสถูป
เป็นสถานททีพีระพทุธเจา้ทรงประทับจําพรรษาในชว่งฤดฝูนแรกหลังจากทรงตรัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธ-ิญาณแลว้
ธัมมราชกิสถูปสรา้งขนึเป็นอนุสรณ์ในสถานททีเีชอืวา่เป็นทปีระทับแสดงทตุยิเทศนา คอื “อนัตตลักขณสตูร” โปรดแกปั่ญจวัคคยีทั์ง 5
หลังจากวันทพีระพทุธองคท์รงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสตูร” คอืพระสตูรวา่ดว้ยการหมุนกงลอ้แหง่พระธรรมอันเป็นพระสตูรแรกในพระพทุธศาสนา
และในวันแรม 5 ค่าํ เดอืน 8 พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงอนัตตลักขณสตูรโปรดแกปั่ญจวัคคยีทั์ง 5
ทําใหทั้งหมดไดเ้ขา้ใจชดัเจนถงึความเป็นอนัตตา ความไม่มตัีวตนถาวรเทยีงแทข้องขันธ ์ของสงัขารธรรม ทําใหปั้ญจวัคคยีทั์ง 5
สามารถเพกิถอนอุปทาน อาสวะในจติของตนไดแ้ละไดบ้รรลเุป็นพระอรหันตพ์รอ้มกันเป็นครังแรกของโลกในทสีดุ จากนัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนันนําทา่นเขา้สู ่เมอืงคยา

ค่าํ



รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกในพทุธคยา เมอืงคยา ณ โรงแรม ......

วนัท ี3
พทุธคยา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นเขา้นมัสการ พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา พรอ้มสกัการะองคพ์ระประธาน “พระพทุธเมตตา” และสกัการะตน้ศรีมหาโพธิ
ซงึตน้โพธติน้ดังกลา่วเป็นตน้ท ี4 จากตน้ศรีมหาโพธติน้แรกทพีระพทุธเจา้ทรงตรัสรู ้
โดยสําหรับตน้พระศรีมหาโพธติน้แรกนันเป็นสหชาตกิับพระพทุธเจา้ (เกดิในวันเดยีวกับวันทเีจา้ชายสทิธัตถะประสตู)ิ มอีายุถงึ 352 ปี
จนในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช จงึถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจา้อโศกมหาราช
เพราะความอจิฉาทพีระเจา้อโศกรักและหวงแหนตน้พระศรีมหาโพธติน้นีจนไม่สนใจพระนาง
ตน้พระศรีมหาโพธติน้ทสีองนันปลกูโดยพระเจา้อโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธติน้เดมิและมอีายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี
จนถูกทําลายในประมาณปีพทุธศักราช 1143-1163 ดว้ยน ้าํมอืของพระราชาฮนิดแูหง่เบงกอลพระนามวา่ศศางกา
ซงึพระองคอ์จิฉาพระพทุธศาสนาทมีคีวามรุ่งเรืองมาก จงึทรงแอบนํากองทัพเขา้มาทําลายตน้โพธติน้นี
ตน้พระศรีมหาโพธติน้ทสีามปลกูโดยพระเจา้ปรูณวรมา กษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยแหง่ราชวงศเ์มารยะ และตน้ทสีามนีมอีายุยืนมากวา่ 1,258 – 1,278
ปี จงึลม้ลงในสมัยทอีนิเดยีเป็นอาณานคิมของอังกฤษ และตน้พระศรีมหาโพธติน้ทสี ีทยัีงคงยืนตน้มาจนปัจจบัุน ปลกูโดยนายพลเซอร์
อเล็กซานเดอร ์คันนงิแฮม เมอืปีพทุธศักราช 2423 

พรอ้มนําทา่นสกัการะ 7 สตัตมหาสถาน หรือสถานทสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเสด็จประทับเสวยวมิุต เป็นเวลา 7
สปัดาหห์ลังจากตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง อันประกอบไปดว้ย
เสด็จประทับบนพระแทน่วัชรอาสนใ์ตต้น้ศรีมหาโพธ ิพรอ้มเสวยวมิุตตสิขุตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี1
เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธ ิโดยมไิดก้ะพรบิ
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี2
เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขนึ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วัน ในสปัดาหท์ ี3
เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของตน้
ศรีมหาโพธ ิและประทับนังขัดสมาธใินเรือนแกว้ซงึเทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรมตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี4
เสด็จไปประทับใตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซงึเป็นทพัีกของคนเลยีงแกะ ในสปัดาหท์ ี5
เสด็จไปประทับนังขัดสมาธใิตต้น้จกิ มุจลนิท ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ ิในสปัดาหท์ ี6
เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับนังเสวยวมิุตตสิขุตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี7

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเทยีวชม สถูปนางสชุาดา ซงึปัจจบัุนเป็นเนนิดนิสงูมกีารกอ่อฐิลอ้มรอบสงูประมาณ 4 เมตร
รอบๆเป็นลานกวา้งมรี่องรอยการขดุดนิหาโบราณวัตถุ สถูปแหง่นีถูกสรา้งเป็นอนุสรณ์สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราช
ในสมัยพทุธกาลนางสชุาดาคอืผูท้ถีวายขา้วมธปุายาสพรอ้มถาดทองคําใหก้ับพระพทุธเจา้
ในชว่งทพีระพทุธองคท์รงเลกิบําเพ็ญทกุรกรยิาและกลับมาเสวยอาหารตามปกต ิ

ตอ่จากนัน นําทา่นเยียมชม แมน่้าํเนรญัชรา สถานทสํีาคัญทางศาสนาทพีระศาสดาไดรั้บการถวายขา้วมธปุายาสพรอ้มถาดทองคําจากนางสชุาดา
และ พระองคไ์ดอ้ธษิฐานจติเสยีงทายหากพระองคท์า่นสามารถตรัสรูไ้ด ้ขอใหถ้าดทองคําลอยทวนสายน ้าํ 

จากนันนําทา่นเยียมชม วดัพทุธนานาชาต ิเชน่ วัดไทยพทุธคยา วัดพทุธศรีลังกา วัดพทุธญปีุ่ น วัดพทุธฑเิบต เป็นตน้
อสิระใหท้า่นชมสถาปัตยกรรมในการสรา้งโบสถ ์วหิารทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแตล่ะประเทศ 

อสิระช็อปปิง ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ทพีกั



นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกในพทุธคยา เมอืงคยา ณ โรงแรม .....

วนัท ี4
พทุธคยา - นาลนัทา - เมอืงราชคฤห - เมอืงไวสาลี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก

หลังอาหาร นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนาลนัทา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

พรอ้มนําทา่นชม มหาวทิยาลยันาลนัทา สถานทกํีาเนดิของอัครสาวกองคสํ์าคัญ คอื พระสารีบตุร ผูเ้ป็นเลศิทางดา้นปัญญา
โดยมหีลักฐานบง่ชคีอื สถูปทเีป็นอนุสรณ์สถานตอ่พระมหาเถระรูปนี เมอืงนาลันทา ยังไดรั้บการสมญานาม เมอืงแหง่ความรู ้
เพราะมมีหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุในโลก (โดยประวัตศิาสตรข์องมหาวทิยาลัยนาลันทาเรมิขนึโดย
ถูกสรา้งขนึในสมัยกษัตรยิร์าชวงศค์ปุตะพระองคห์นงึพระนามวา่ศักราทติย ์หรือกมุารคปุตะท ี1 ครองราชยป์ระมาณระหวา่งปีพทุธศักราช 958-
998 ไดท้รงสรา้งวัดอันเป็นสถานศกึษาขนึแหง่หนงึทเีมอืงนาลันทาและกษัตรยิพ์ระองคต์อ่  ๆมาในราชวงศนี์ก็ไดส้รา้งวัดอนืๆ
เพมิขนึในโอกาสตา่ง  ๆจนมถีงึ 6 วัด และสรา้งกําแพงลอ้มรอบ โดยขนานนามวา่ “นาลันทามหาวหิาร” ตอ่มาเมอืพทุธศักราช 1742
มหาวทิยาลัยนาลันทาก็พบกับการลม่สลาย เมอืถูกกองทัพมุสลมิเตริก์เขา้ครอบครองดนิแดนและเผาทําลายวัดและปชูนียสถาน
ตลอดจนฆ่าพระภกิษุ นักศกึษา และคณาจารย ์ไปอย่างมากมาย
เมอืมหาวทิยาลัยนาลันทาลม่สลายไปแลว้ชอืเสยีงของเมอืงนาลันทาก็คอ่ยๆถูกลบเลอืนจากคนทัวไป จนกระทังปีพทุธศักราชท ี2403 เซอร์
อเล็กซานเดอร ์คันนงิแฮม "บดิาแหง่การสํารวจโบราณคดอีนิเดยี" ไดค้น้พบมหาวทิยาลัยนาลันทา ซงึในขณะนันเป็นเพยีงกองดนิสงูเทา่นัน
ตอ่มาจงึไดข้ดุสํารวจตามหลักวชิาการโบราณคด ีมหาวทิยาลัยก็ไดป้รากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครัง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนัน นําทา่นสกัการะ หลวงพอ่ดําแหง่นาลนัทา (มลัีกษณะพระเกตทุรงบัวตมู ปางนังขัดสมาธ ิพระหัตถช์แีม่พระธรณีเป็นพยาน
แกะสลักดว้ยหนิดํา หนา้ตักกวา้ง 60 นวิ สงูนับจากพระเพลาถงึยอดพระเกต ุ69 นวิ สรา้งขนึในสมัยพระเจา้เทวาปาล ในปีพทุธศักราชท ี1353 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์หรือเบญจครีีนคร แปลวา่ เมอืงทมีเีขาทัง 5 อันไดแ้ก ่เขาคชิกฏู เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ
เขาอสิคิลิ ิและเขาเวปลุละ เมอืงราชคฤหใ์นสมัยพทุธกาลนันเดมิทเีป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธ ทมีปีระวัตศิาสตรข์องศาสนาพทุธอย่างมากมาย
มเีจา้เมอืงปกครองในยุคนันคอืพระเจา้พมิพสิารทถีอืไดว้า่เป็นโยมอุปฐากของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้
ทมีสีว่นชว่ยทํานุบํารุงพระพทุธศาสนาทสํีาคัญอย่างมาก ดว้ยการถวายพนืทสํีาหรับเป็นพทุธสถานแหง่แรก
และเมอืงราชคฤหยั์งเป็นสถานททีเีกดิเหตกุารณ์สําคัญของพระพทุธศาสนาอกีมากมาย 

นําทา่นชม วดัเวฬุวนัมหาวหิาร หรือป่าไผ ่สถานทกํีาเนดิวันสําคัญทางศาสนา “วันมาฆบชูา”
ซงึเป็นสถานทพีระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏโิมกขต์อ่หนา้พระสงฆท์พีระองคท์รงบวชใหทั้งหมด
และวัดเวฬุวันมหาวหิารยังเป็นวัดแหง่แรกของพระพทุธศาสนา เป็นสถานททีพีระเจา้พมิพสิารถวายใหก้ับองคพ์ระศาสดา 

ตอ่จากนัน นําทา่นชม ชวีกอมัพวนัวหิาร หรือสวนมะม่วงของหมอชวีกโกมารภัจจ ์ซงึถวายเป็นสงัฆาวาส
และเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลกทดีแูลพระภกิษุสงฆอ์าพาธ รวมไปถงึพระพทุธองคด์ว้ยเชน่เดยีวกัน
เมอืครังเหตกุารณ์พระเทวทัตผลักกอ้นหนิ

หลังจากนัน นําทา่นเดนิทางชมจดุสําคัญตา่งๆณ ยอดเขาคชิกูฏ สถานทปีระทับพรรษาแรกของพระพทุธเจา้
ซงึปรากฏหลักฐานหลายจดุทเีกยีวขอ้งกับพระพทุธประวัต ิอันประกอบไปดว้ย
ถ้าํพระโมคคลัลานะ ทพํีานักและบําเพ็ญเพยีรของอัครสาวกเบอืงซา้ย ผูเ้ป็นเอตทัคคะทมีอีทิธฤิทธเิป็นเลศิ
และเป็นสถานทพีระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตทมีคีวามสงู 25 โยชน ์(1 โยชน ์มคีา่เทา่กับ 16 กโิลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถงึหาง
ซงึพระพทุธองคท์รงเลา่ถงึอดตีชาตขิองเปรตตนนัน
ทกีลงิหนิของพระเทวทตั เป็นจดุทสีามารถมองเห็นจากบรเิวณดา้นหนา้ถ ้าํ
พระโมคคลัลานะ ทปีรากฏกอ้นหนิเรียงกัน 3 กอ้น มชีอ่งระหวา่งเขาสามารถเดนิเขา้ไปได ้ซงึในสมัยพทุธกาลนัน
เสน้ทางดังกลา่วเป็นเสน้ทางขนึ-ลงเพยีงทางเดยีว ซงึเชอืกันวา่พระเทวทัตพยายามกลงิหนิจากขา้งบนโดยหวังปลงพระชนมอ์งคพ์ระศาสดา
แตส่ดุทา้ยสามารถทําอันตรายตอ่พระพทุธองคไ์ดเ้พยีงหอ้พระโลหติ
ถ้าํสกุรขาตา (ถ ้าํพระสารีบตุร) ทพํีานักและบําเพ็ญเพยีรของอัครสาวกเบอืงขวา
ผูเ้ป็นเอตทัคคะทมีปัีญญาเป็นเลศิ ทสีามารถบรรลอุรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจาก
การอุปสมบท



อานนัทกุฎ ีตังอยู่ดา้นหนา้พระคันธกฎุ ีกฏุขิองพระพทุธเจา้ เพอืเป็นการตรวจสอบเหลา่กษัตรยิ ์เทวดา
และพทุธศาสนกิชนทตีอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้
พระคนัธกุฎ ีซงึเคยเป็นกฏุขิองพระพทุธเจา้ มขีนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร
และเป็นสถานทแีสดงพระธรรมหลายสตูรตอ่พระเจา้พมิพสิารและพทุธศาสนกิชน
จากนันนําทา่นเขา้สูตั่วเมอืง พทุธคยา เมอืงคยา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกในเมอืงไวสาล ีณ โรงแรม ....

วนัท ี5
เมอืงไวสาล ี- เมอืงกุสนิารา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไวสาล ีในอดตีคอืแควน้วัชชทีปีกครองโดยกษัตรยิล์จิฉว ีเป็นหนงึใน 16 แควน้ของชมพทูวปี
ซงึในสมัยพทุธกาลพระพทุธองคเ์คยมาโปรดใหช้าวเมอืงไดร้อดพน้จากโรคอหวิาตกโรค ทแีมแ้ตพ่ระมหาวรีะ
ศาสดาแหง่ศาสนาเชนไม่สามารถบําบัดโรครา้ยนีได ้จงึถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาทสํีาคัญแหง่หนงึ 

นําทา่นชม ปาวาลเจดยี ์หรือสารีรกิธาตสุถูป ซงึเป็นสถานทปีระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตทุไีดรั้บแบง่ 1 ใน 8 สว่น
เมอืครังทโีทณพราหมณ์ไดทํ้าพธิแีบง่ใหก้ับ 8 นคร ภายหลังการถวายพระเพลงิพทุธสรีระ โดยเมอืปีพทุธศักราช 2501
ไดม้กีารขดุพบผอบบรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุจงึเป็นสถานทสีามารถระบไุดว้า่เป็นสถานทตัีงของแควน้วัชช ีและในสมัยพทุธกาลนัน
ยังเป็นสถานทพีระยามารไดเ้ขา้มากราบทลูขอใหพ้ระองคป์ลงอายุสงัขารเสด็จปรนิพิพาน ณ สถานทแีหง่นี
โดยพระพทุธองคท์รงตรัสในวันปลงอายุสงัขาร “สงัขาร ทังหลายมคีวามเสอืมเป็นธรรมดา ขอทา่นทังหลายจงยังความไม่ประมาทใหถ้งึพรอ้มเถดิ
ชนเหลา่ใดทังเด็ก ทังผูใ้หญ่ ทังพาล ทังบัณฑติ ทังมังม ีทังขัดสน ลว้นมคีวามตายเป็นเบอืงหนา้”

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนัน นําทา่นชม กุฎาคารศาลา วดัป่ามหาวนั ทมีลัีกษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว่าํ ซงึกษัตรยิล์จิฉวทีรงสรา้งถวายสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้
ซงึพระพทุธองคท์รงประทับจําพรรษา ณ สถานทแีหง่นี ในพรรษาท ี5 

พรอ้มนําทา่นชม เสาอโศกรูปสงิห ์ทเีชอืวา่มคีวามสมบรูณ์ทสีดุ ทอียู่ในลักษณะนังหันหนา้ไปทางทศิตะวันออกทมีคีวามสมบรูณ์ทสีดุ
ในปัจจบัุนสถานทแีหง่นีหลงเหลอืเพยีงซากโบราณสถานทปีระกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพัก
หอ้งประชมุทสํีาคัญวัดแหง่นีเป็นสถานททีพีระพทุธองคป์ระธานพทุธานุญาตบวชพระนางปชาบดโีคตสเีป็นพระภกิษุณีรูปแรกของโลก 

นําทา่นเดนิทางสกัการะ เกสรยีาสถูป บรเิวณทพีระพทุธองคท์รงหันกลับมาทอดพระเนตรดเูมอืงไวสาลเีป็นครังสดุทา้ย
และพระราชทานบาตรใหก้ับพวกลจิฉวกีอ่นเดนิทางไปยังกสุนิารา เพอืเสด็จดับขันธป์รนิพิพานสถูปแหง่นีถูกขดุพบเมอืปีพทุธศักราช 2541
โดยเชอืวา่กันวา่เป็นสถูปทสีรา้งโดยพระเจา้อโศกมหาราช ซงึมขีนาดใหญ่และสงูทสีดุในโลก ดว้ยขนาดความสงูประมาณ 41 เมตร
กอ่นทจีะเกดิแผน่ดนิไหวเมอืปีพทุธศักราช 2474 จงึเหลอืความสงูประมาณ 35 เมตร โดยบรเิวณใกลเ้คยีงพระสถูปแหง่นียังปรากฏเสาอโศก 

หลังจากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา เดมิในสมัยพทุธกาล เมอืงกสุนิารานันเป็นสว่นหนงึของแควน้มัลละ ซงึเป็นสถานทตัีงของ
สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละทมีคีวามสําคัญเป็นสถานททีพีระพทุธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทถีวายพระเพลงิของพระพทุธองค ์

นําทา่นเดนิทางสู ่สาลวโนทยาน หรอืป่าสาละ แหง่แควน้มัลละในสมัยพทุธกาล 

พรอ้มนําทา่นชม ปรนิพิพานสถูป เป็นสถูปทอียู่ดา้นหลังวหิารปรนิพิพาน ซงึพระเจา้อโศกมหาราชพระราชทานพระราช-ทรัพย ์100,000 รูปี
ใหส้รา้งขนึคร่อมกับพระแทน่ปรนิพิพาน มลัีกษณะเป็นทรงบาตรคว่าํสงู 65 เมตร มยีอดฉัตร 3 ชนั พรอ้มปรากฏเสาอโศกในบรเิวณใกลเ้คยีง 

จากนัน นําทา่นนมัสการ พระพทุธรูปปางปรนิพิพานณ วหิารปรนิพิพาน เป็นพระพทุธรูปทเีป็นศลิปะในสมัยคปุตะ (พทุธศักราช 823 - 1093)
โดยชา่งฝีมอืชาวมธรุา ทมีขีนาดความยาวประมาณ 7 เมตร สงูประมาณ 1 เมตร ประดษิฐานอยู่บนพระแทน่จณุศลิา
ททํีาจากทรายแดงของเมอืงจนุนะวหิารแหง่นีถูกขดุครังแรก เมอืปีพทุธศักราช 2397 โดยนายพลเซอร ์อเล็กซานเดอร ์คันนงิแฮม



และถูกขดุเรือยมาจนกระทังปีพทุธศักราช 2450 ไดค้น้พบโบราณวัตถุมากมาย รวมทังพระพทุธรูปปางปรนิพิพานทปีระดษิฐาน ณ สถานทแีหง่นี 

หลังจากนัน นําทา่นชม มกุฏพนัธนเจดยี ์สถานททํีาพธิถีวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ ซงึมชีอืเรียกในทอ้งถนิวา่รามภาร-์กา-ฏลีา
อยู่หา่งจากทพีระพทุธองคเ์สด็จปรนิพิพานประมาณ 1 กโิลเมตร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํภายในโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกเมอืงกสุนิารา ณ โรงแรม .....

วนัท ี6
เมอืงกุสนิารา - เมอืงลมุพนิปีระเทศเนปาล

เชา้
*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางสําหรบัขา้มผา่นแดนประเทศอนิเดยี – เนปาล ***

รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก 

หลังจากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ลมุพนิ ีเมอืงไภรวา ประเทศเนปาล ซงึสถานทแีหง่นีเป็นสงัเวชนียสถานแหง่เดยีวทไีม่อยู่ในประเทศอนิเดยี
อันเนืองมาจาก กอ่นทสีมเด็จสมัมาสมัพทุธเจา้จะเสด็จมาประสตู ิพระองคท์า่นเป็นพระบรมโพธสิตัวเ์จา้
ยังมไิดรั้บอาราธนาของทวยเทพทังหลายทรงพจิารณาด ู"ปัญจมหาวโิลกนะ" คอื การตรวจดอัูนยงิใหญ่ 5 อย่าง
กอ่นทจีะตัดสนิพระทัยประทานปฏญิาณรับอาราธนาของเทพยดาทังหลาย วา่จะจตุจิากดสุติเทวโลกไปบังเกดิในพระชาตสิดุทา้ยทจีะตรัสรู ้
เป็นพระพทุธเจา้ม ี5 อย่างทพีระบรมโพธสิตัวเ์จา้ทรงเลอืก ดังนี
กาล ทรงเลอืกอายุกาลของมนุษย์
ทวปี ทรงเลอืกชมพทูวปี
ประเทศ ทรงเลอืกมัธยมประเทศ
ตระกลู ทรงเลอืกตระกลูกษัตรยิศ์ากยวงศ์
มารดา ทรงเลอืกมารดาทมีศีลีหา้บรสิทุธ ิไดบํ้าเพ็ญบารมมีาตลอดแสนกัป และกําหนดอายุของมารดา ทรงกําหนดไดพ้ระนางมหามายา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเยียมชม สวนลมุพนิวีนั ตังอยู่ทเีมอืงไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล

นําทา่นชม วหิารมายาเทว ีสถานทปีระสตูขิองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซงึภายในวหิารจะปรากฏรูปปันของพระนางมายาเทวี
(พระมารดาของพระพทุธเจา้) ขณะพระองคกํ์าลังใหกํ้าเนดิเจา้ชายสทิธัตถะ และ รูปรอยเทา้ของเจา้ชายสทิธัตถะ ภายนอกวหิาร จะปรากฏ
สระโบกขรณี และเสาอโศกซงึถูกฝังดนิไวแ้ละพบจารกึเป็นอักษรพราหมณ์ระบวุา่ทแีหง่นีคอืสถานทเีจา้ชายสทิธัตถะประสตูิ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกในลมุพนีิ เมอืงไภรวา ประเทศเนปาล ณ โรงแรม ....

วนัท ี7
ลมุพนิ ี- เมอืงสาวตัถ ี- เมอืงลคัเนาว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสาวตัถ ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย



หลังอาหาร นําทา่นสกัการะ สถานทแีสดงยมกปาฏหิารยิส์ถูป
เป็นสถานทสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงปาฏหิารยิท์ยีงิใหญ่ทสีดุของพระพทุธเจา้ทกุพระองค ์ทแีมแ้ตอั่ครสาวกไม่สามารถแสดงได ้
โดยปาฏหิารยิท์เีกดิเป็นลักษณะคู ่คอืม ี2 เหตกุารณ์ อันประกอบไปดว้ย การปราบทฏิฐพิวกเดยีรถยีภ์ายใตต้น้มะม่วงคัณฑามพฤกษ์
และการเสด็จขนึไปสวรรคช์นัท ี2 หรือดาวดงึส ์เพอืโปรดพระนางมายาเทว ีพระพทุธมารดาของพระองค ์

จากนัน นําทา่นเทยีวชม วดัเชตวนัมหาวหิาร หรอื สาเหต (SAHET)พระอารามหลวงขององคพ์ระศาสดา จําพรรษาถงึ 19 พรรษา
โดยทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐผีูบ้รจิาคทรัพยส์มบัตใินการสรา้งมหาวหิารแหง่นี ซงึมเีนือททัีงสนิ 80 ไร่ 

พรอ้มเยียมชม สถานทพีระเทวทตัถูกแผน่ดนิสบู ซงึอยู่บรเิวณดา้นหนา้วัดเชตวันมหาวหิาร และอานันทโพธิ
ตน้โพธทิปีลกูโดยพระอานนทใ์นสมัยพทุธกาล ตน้โพธติน้นีปรากฏหลักฐานจารกึของหลวงจนีฟาเหยีนและพระถังซมัจัง
โดยตน้โพธดัิงกลา่วยังคงยืนตน้มาจนปัจจบัุน 

จากนันนําทา่นเยียมชม พระมูลคนัธกุฎ ีกฏุขิองพระพทุธเจา้ ทไีดรั้บการขดุคน้และปรับแตง่ภมูทัิศนเ์ป็นอย่างดี
วัดเชตวันมหาวหิารแหง่นียังเป็นสถานทเีกดิเรืองราวและพระสตูรสําคัญ  ๆในพระพทุธศาสนามากมายเชน่
เรืองของพระองคลุมิาลนางปฏาจาราเถรีพระนางกสิาโคตมเีถรีการถวายอสทสิทานเรืองพระพทุธองคท์รงดแูลภกิษุไขพ้ราหมณ์จเูฬกสาฏกทรงพยากรณ์สบุนินมิติ
16 ประการนางกาลยัีกษิณีนางจญิมาณวกิาถูกแผน่ดนิสบูพระเทวทัตถูกแผน่ดนิสบู เป็นตน้ ในสว่นพระสตูรนันมจํีานวนมาก ทสํีาคัญ  ๆเชน่
มหามงคลสตูร, ธชคัคสตูร, ทสธัมมสตูร, สาราณียธรรมสตูร, อหริาชสตูร, เมตตานสงัสสตูร, คริมิานนทสตูร, ธัมมนยิามสตูร, อปัณณกสตูร,
อนุตตรยิสตูร, พลสตูร, มัคควภัิงคสตูร, โลกธัมมสตูร, ทสนารถกรณธัมมสตูร, อัคคัปปทานสตูร, ปธานสตูร, อนิทรยิสตูร, อนรยิสตูร
และสปัปรุสิธัมมสตูร 

นําทา่นชม บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเดมิทชีอืนายสทัุตตะ แตช่าวบา้นนยิมเรียกวา่ อนาถบณิฑกิเศรษฐี
เนืองจากความทเีป็นคนใจบญุสนุทาน ชอบชว่ยเหลอืผูอ้นืทตีกยาก ซงึอนาถบณิฑกิเศรษฐนัีนไดพ้บกับพระพทุธองค์
เมอืครังเดนิทางไปทํามาคา้ขายทเีมอืงราชคฤห ์และไดเ้ลยีงภัตตาหารแกพ่ระพทุธศาสดา พรอ้มไดส้ดับรับฟังพระธรรมเทศนา
อนุปพุพกิถาและอรยิสจั 4 จนบรรลโุสดาปัตตผิล จนกระทังไดอ้าราธนาพระพทุธองคไ์ปประทับทเีมอืงสาวัตถี
โดยไดทํ้าการซอืพนืทสีวนของเจา้เชตมาสรา้งวัดเชตวันมหาวหิาร อันเป็นทมีาของชอืวัด และทําใหม้หาเศรษฐแีหง่เมอืงสาวัตถี
อุบาสกผูค้อยอุปัฏฐากพระพทุธศาสนา ทา่นไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอุบาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทานปัจจบัุนสถานทดัีงกลา่วหลงเหลอืเพยีง
อาคารกอ่อฐิสงูเทา่ตกึ 2 ชนัมบัีนไดขนึไปถงึยอดตรงกลางทเีป็นหอ้งโถงใหญ่
สนันษิฐานวา่เป็นสถานทเีก็บทรัพยส์มบัตขิองมหาเศรษฐใีนการสรา้งวัดเชตวันมหาวหิาร 

หลังจากนัน นําทา่นชม บา้นบดิาขององคลุมีาล หรือบา้นของปโุรหติ บดิาของพระสาวกทมีชีอืเสยีงในเมอืงสาวัตถี
การโปรดองคลุมีาลครังนีถอืวา่ เป็นการทพีระพทุธเจา้ผจญมารไดรั้บชยัชนะ ครังท ี4 จาก 8 ครัง
อันปรากฏตามพระชยัมงคลคาถาอันมใีจความดังนี
“อุกขติตะขัคคคะมะตหัิตถะสทุารุณันตัง ธาวันตโิยชะนะปะถังคลุมิาละวันตัง
อทิธภีสิงัขะตะมะโน ชติะวา มุนนิโท ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมังคะลานฯิ”
อันมคีวามหมายวา่ พระจอมมุนี ทรงคดิจะแสดงอทิธฤิทธปิาฏหิารย ์จงึไดเ้อาชนะโจรชอื องคลุมีาล ผูแ้สนจะดรุา้ย มฝีีมอื
ถอืดาบวงิไลพ่ระองคไ์ปสนิระยะทาง 3 โยชนจ์งึขอชยัมงคลทังหลายจงมแีดท่า่น ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนันเถดิฯปัจจบัุน
บา้นบดิาขององคลุมีาลนัน มลัีกษณะเป็นเนนิสงู เป็นอาคารอฐิกอ่ มโีพรงเป็นชอ่งทางทะลไุปขา้งบนได ้ดา้นบนมหีอ้งกวา้งปิดทบึสดีา้น
ดา้นซา้ยมอืของดา้นบนถูกเปิดโลง่ถงึยอดอาคาร แตต่ามหลักฐานทสีนันษิฐานนันวา่น่าจะเป็นสถูปมากกวา่ทพัีกอาศัย
และสามารถเชอืมเรืองราวของสถานททีสีรา้งเพอืเป็นอนุสรณ์สถานแกพ่ระสาวกองคห์นงึทเีคยเขน่ฆ่าผูค้นถงึ 999
ชวีติตัดนวิมอืมารอ้ยเป็นมาลัยคลอ้งคอ จนกระทังมาพบพระพทุธองคท์รงเทศนโ์ปรดจนบรรลเุป็นพระอรหันต ์

หลังจากนัน นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลคัเนาว ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกใน เมอืงลัคเนาว ์ณ โรงแรม .....

วนัท ี8
เมอืงลคัเนาว ์- เมอืงมุมไบ - เมอืงออรงักาบดั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก



หลังอาหาร นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลคัเนาว ์เพอืเดนิทางไปมุมไบ

11.05 น.
คณะเดนิทางออกจาก สนามบนิเมอืงลคัเนาว ์สู ่เมอืงมุมไบ โดย สายการบนิ แอรอ์นิเดยี (Air India) เทยีวบนิท ีAI626

13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ ฉตัราปตศีวิะจ ิ(ChhatrapatiShivaji) เมอืงมุมไบประเทศอนิเดยีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

15.30 น.
คณะเดนิทางออกจาก สนามบนิเมอืงมุมไบ สู ่เมอืงออรงักาบดั โดย สายการบนิ แอรอ์นิเดยี (Air India) เทยีวบนิท ีAI442

16.45 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงออรงักาบดั หลังเสร็จพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เมอืงออรังกาบัด
ตังอยู่ในรัฐมหารัชตะ เป็นเมอืงทสีรา้งโดยพระบัญชาของจักรพรรดอิอรังเซบ แหง่ราชวงศโ์มกลุ
ซงึเมอืงแหง่นีถอืไดว้า่เป็นเมอืงหลวงดา้นการทอ่งเทยีวของรัฐมหารัชตะ ทรีายลอ้มไปดว้ยโบราณสถานทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญ ไม่วา่จะเป็น
ถ ้าํอชนัตา้และถา้เอลโลร่า มรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือแมก้ระทัง “บบี ีกา มัคบารา” ทัชมาฮาลแหง่ทสีองของอนิเดยี

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกในเมอืงออรังกาบัด ณ โรงแรม .....

วนัท ี9
เมอืงออรงักาบดั - ถ้าํอชนัตา้ - เมอืงออรงักาบดั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก

หลังอาหาร นําทา่นออกเดนิทางสู ่กลุม่ถ้าํอชนัตา้ (AJANTA CAVES) (ปิดทําการทกุวันจันทรแ์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์) มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ทไีดรั้บประกาศจากองคก์ารยูเนสโก เมอืปีครสิตศั์กราช 1983 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรเิวณถ ้าํอชนัตา้

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเขา้ชม กลุม่ถ้าํอชนัตา (AJANTA CAVES) การสรา้งถ ้าํแหง่นีใชว้ธิกีารขดุเจาะชอ่งกลางหนา้ผา ทมีจํีานวนถ ้าํทังสนิ 30 ถ ้าํ
เรียงจากทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตกตามแนวเทอืกเขา สหยาทรี (THE SAHYADRI HILLS) และแม่น ้าํวโฆระ มลัีกษณะเป็นรูปทรงเกอืกมา้
โดยการกอ่สรา้งถูกแบง่เป็น 2 ชว่งเวลา คอื ถ ้าํลําดับท ี1 - 29 ถูกสรา้งขนึในชว่ง 200 ปีกอ่นครสิตศั์กราช และถ ้าํลําดับท ี30
สรา้งขนึในชว่งราวๆครสิตศั์กราช 500 – 650 ซงึภายในแตล่ะถ ้าํ
ทา่นจะไดพ้บการแกะสลักและภาพจติรกรรมฝาผนังถ ้าํทพีรรณนาถงึพระพทุธประวัติ
ซงึงานศลิปกรรมตา่งๆภายในถ ้าํถูกกลา่วขานวา่เป็นศลิปะยุคโบราณตน้แบบงานศลิป์ของประเทศอนิเดยี 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงออรงักาบดั อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติชาวเมอืงทอ้งถนิรมิสองฝังทาง
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกในเมอืงออรังกาบัด ณ โรงแรม ....

วนัท ี10
เมอืงออรงักาบดั - ถ้าํเอลโลรา่ - เมอืงออรงักาบดั - เมอืงมุมไบ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทพัีก

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ถ้าํเอลโลรา่ (ELLORA CAVES) (ปิดทําการทกุวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมู่ถ ้าํเหลา่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO เมอืปีครสิตศั์กราช 1983 โดยถ ้าํแหง่นีสรา้งขนึในสมัยราชวงศค์ปุตะ
เป็นศาสนสถานทขีดุเจาะเขา้ไปในภเูขา อันแสดงใหเ้ห็นถงึมติรภาพทแีมจ้ะตา่งศาสนากันแตส่ามารถอาศัยร่วมกันได ้
พรอ้มชมฝีมอืการแกะสลักหนิใหเ้ป็นรูปลักษณ์ทงีดงามยงิ ซงึถูกสรา้งขนึระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท ี5 – 8 มจํีานวนถ ้าํทังสนิ 34 ถ ้าํ โดยแบง่เป็น
เทวสถานของศาสนาฮนิด ู17 ถ ้าํ พทุธสถาน 12 ถ ้าํ และศาสนสถานของเชน 5 ถ ้าํ ซงึระยะเวลาการกอ่สรา้งนันใชเ้วลารอ้ยกวา่ปีจงึแลว้เสร็จ
การสลักหนิอันแข็งแกร่งทังภายในและภายนอกถ ้าํใหอ้อกมาเป็นมรดกของคนทังโลกไดนั้น มทีมีาจากศรัทธาอันแรงกลา้ของชา่งฝีมอืชาย
ทเีดนิทางมาจากแควน้ตา่งๆทัวสารทศิ บรรจงแกะสลักดว้ยเทคนคิชนัสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

จากนัน นําทา่นชม งานประตมิากรรมการแกะสลกัหนิภายในถ้าํศาสนาฮนิดหูมายเลข 16
ซงึแกะสลักเป็นรูปเขาไกรลาสทปีระทับของพระศวิะ ทเีพยีบพรอ้มไปดว้ยความงดงามและอลังการ ทใีชเ้นือทถีงึ 1,700 ตารางเมตร
จากพนืททัีงหมด 6,500 ตารางเมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงออรงักาบดั อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติชาวเมอืงทอ้งถนิรมิสองฝังทาง
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

จากนัน นําทา่นเดนิทางชม บบี ีกา มคับารา (BIBI KA MAQBARA) หรือ “มนิ ิทัชมาฮาล”
แหง่เดคคานตังอยู่ภายนอกกําแพงเมอืงออรังกาบัดทพีระเจา้อซมั ซาห ์พระโอรสของพระเจา้ออรังเซป ทรงมพีระบัญชาใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.
1678 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานทรํีาลกึถงึพระนางราเบยี ธรุณี (RABIA DURRANI) ผูเ้ป็นมารดา
และทน่ีาประหลาดใจจากขอ้ความจารกึบรเิวณดา้นหนา้ประตทูางเขา้ ทปีรากฏขอ้ความวา่
“อนุสรณ์สถานแหง่นีออกแบบและกํากับการกอ่สรา้งโดยนายชา่งอาทา อุลลาร ์(ATA-ULLAH) ซงึนายชา่งคนดังกลา่วเป็นบตุรชายของ อุสตารด์
อาหมัด ลาเฮารี (USTAD AHMAD LAHAURI) นักออกแบบทสํีาคัญทสีดุในการสรา้งสดุยอดสถาปัตยกรรมของประเทศอนิเดยี “ทัชมาฮาล” 

หลังจากนัน อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง เพอืเป็นของฝากและของทรีะลกึในการเดนิทางมายังเมอืงออรังกาบัดแหง่นี
เมอืงออรังกาบัดมขีองพนืเมอืงขนึชอื คอืผา้ไหมฮมิรู (HIMROO SILK) ซงึเป็นการทอผา้ไหมกับผา้คอตตอน ทถีูกนําเผยแพร่เมอืคราวที
สลุตา่นชาวเตริก์แหง่เดลล ีมูฮําหมัดบนิทคุลคุ (MUHAMMAD BIN TUGHLUQ) ครันจะทําการยา้ยเมอืงหลวงมายังป้อมปราการเดาลาตาบัด
แหง่เมอืงออรังกาบัด ในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14ผา้ไหมฮมิรู เป็นคําทแีผลงมาจากภาษาเปอรซ์ยีวา่ “ฮัมรู (HUM-ROO)” มคีวามหมายวา่
คลา้ยคลงึ (SIMILAR) เพราะผา้ฮมิรูไดใ้ชก้ระบวนการทอแบบเดยีวกับ ผา้คมุคาวา๊บ (KUM-KHWAB) ของชาวเปอรเ์ซยี
แตแ่ตกตา่งกันเพยีงวัสดทุใีชใ้นการทอ เพราะผา้คมุคาวา๊บนัน เป็นผา้สําหรับราชวงศข์องสลุตา่นเปอรเ์ซยีจงึทอมาจากดา้ยเงนิและทองคําแท ้

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศเมอืงออรงักาบดั เพอืนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมุมไบ โดยจะมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท
ใหบ้รกิารและคอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

20.20 น.
คณะเดนิทางออกจาก สนามบนิเมอืงออรงักาบดั สู ่เมอืงมุมไบ โดย สายการบนิ แอรอ์นิเดยี (Air India) เทยีวบนิท ีAI441

21.30 น.
คณะเดนิทางถงึคณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิChhatrapati Shivaji เมอืงมุมไบ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ
หลังเสร็จพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

22.45 น.
นําคณะเช็คอนิ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยจะมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทใหบ้รกิารทําการเช็คอนิและรับบัตรโดยสาร

วนัท ี11
เมอืงมุมไบ - กรุงเทพมหานคร

01.55 น.
คณะเดนิทางออกจาก สนามบนินานาชาตเิมอืงมุมไบ สูก่รุงเทพมหานคร โดย สายการบนิเจ็ตแอรเ์วย ์(Jet Airway) เทยีวบนิท ี9W62



07.40 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี เนปาล สงัเวชนยีสถาน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี เนปาล สงัเวชนยีสถาน

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิ ชันนักท่องเทยีว เสน้ทาง กรงุเทพฯ - พาราณส ี// ลคัเนาว ์- มมุไบ - ออรงักาบัด // ออรงักาบัด - มมุไบ - กรงุเทพฯ

• ภาษีสนามบนิสวุรรณภมูแิละทอีนิเดยี

• ทพีกั และอาหารตามทรีะบุในรายการ

• รถปรบัอากาศ พรอ้มพนักงานขบัรถผูช้ํานาญเสน้ทางนําเทยีวตามรายการ

• คา่ธรรมเนยีมในการเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่อนิเดยี (แบบออนไลน)์ และวซีา่เนปาล

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 25 กโิลกรมั

• ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง กรณกีารเสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• หนังสอืสวดมนต ์1 เลม่ และผา้ปูนังสาํหรบัสวดมนต์

อัตรานไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทางและคา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด

• คา่ทปิคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานทตีา่งๆ

• คา่ทปิมคัคเุทศกอ์นิเดยี คนขบัรถ เด็กตดิรถ รวมทา่นละ 1,200 บาท

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แตพ่จิารณาในบรกิาร

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• จองมดัจําท่านละ 25,000 บาทพรอ้มหนา้พาสปอรต์ภายใน 3 วัน

• ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

• ภายใน 20 วันกอ่นการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่เดนิทางทังหมด

• ภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิคนืเงนิคา่เดนิทางเพยีง 50%

• ภายใน 45 วันกอ่นการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไมค่นืเงนิคา่มดัจํา 10,000 บาท

การเตรยีมของเดนิทาง

• สาํหรบัท่านทมีโีรคประจําตวั โปรดแจง้หวัหนา้ทัวรใ์หท้ราบ และนํายาของท่านตดิตวัไปใหเ้พยีงพอตลอดรายการ

• เสอืกนัลม ผา้พนัคอ ถงุเทา้ รองเทา้ใสท่เีดนิสบาย แจ็คเกต็กนัลม เสอืผา้ควรสวมสบาย ๆ ซกังา่ย แหง้งา่ย ไมต่อ้งรดี

• คณุผูห้ญงิขอแนะนําใหใ้สก่ระโปรงยาวหรอืกางเกงทเีป็นผา้ยดื เพอืความสะดวกในการเขา้หอ้งน ้าํ (แบบธรรมชาต)ิ

• หมวกกนัแดดหรอืรม่, ผา้ปิดจมกูกนัฝุ่ น, ยาทากนัยงุ ( กลางคนืยงุคอ่นขา้งเยอะ ) กลอ้งและฟิลม์ถา่ยภาพ ปลกัชารจ์แบตเตอรขีองกลอ้ง ดจิติอล
ปลกัแปลงขาเสยีบ ,ไฟฉาย ธปู เทยีน ทองคาํเปลว รม่หรอืหมวก แวน่ตาคอนเทคเลนส ์แวน่กนัแดด ฯลฯ



• ของใชส้ว่นตวั พวกแชมพ ูสบู่ ยาสฟัีน แปรงสฟัีน ผา้เช็ดตวั ผา้ผลดัเปลยีนเวลาอาบน ้าํ

• กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนักรวมตอ้งไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั หากน ้าํหนักของท่านเกนิ
ท่านตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ระวางน ้าํหนักสว่นเกนิททีางสายการบนิเรยีกเกบ็จากท่าน

• เงนิทนํีาไปใชส้ว่นตวัควรแลกเป็นดอลลา่หส์หรฐั หรอืเงนิบาท หากไมส่ะดวกแลกเงนิดอลลารไ์ป สามารถนําเงนิบาทไปแลกทอีนิเดยีกบัรา้นแลกเงนิได ้
และควรเกบ็สงิของมคีา่ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย เพอืป้องกนัการสญูหายอนัอาจจะเกดิขนึได ้

เงอืนไขตา่ง ๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ ทังน ีบรษัิทฯ
จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้
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