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นมสัการสงัเวชนียสถาน 4 ต าบล 

ทีป่ระเทศอนิเดยีและย่างกุง้ (พม่า) 

สองประเทศในทรปิเดยีว 

27 ธนัวาคม 2017  – 4 มกราคม 2018 

สวดมนตข์า้มปี ท าบุญใหญ่กบัการเดนิทาง 

สูด่นิแดนของพระพุทธเจา้  คร ัง้หน่ึงในชวีติของชาวพุทธ 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิยา่งกุง้-พทุธคยา-อนิเดยี 

08.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 6 สายการบนิ Myanmar Airway (8M) เคาทเ์ตอร ์
N1-4 เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

10.40 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Myanmar Airway เทีย่วบนิที ่8M331 
11.25 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง กรงุยา่งกุง้ รอตอ่เครือ่งไปเมอืงพทุธคยา ประเทศอนิเดยี 
13.45 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงพทุธคยา โดยสายการบนิ Myanmar Airway (8M) เทีย่วบนิที ่8M602 
15.00 น. ถงึ สนามบนิเมอืงคยา ประเทศอนิเดยี น าท่านเดนิทางสู ่พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานทีส่ าคัญ

ที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของชาวพุทธท่ัวโลก เที่ยวชม 
พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา สถานทีต่รัสรูข้องพระพทุธเจา้ นมัสการ พระศรมีหาโพธิ ์และพระพทุธ
เมตตา ซึง่เป็นพระพทุธปางมารวชิยั ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี า อายกุวา่ 1,400 ปี 

เย็น รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านสวดมนต ์น่ังสมาธ ิที ่ใตต้น้พระศรี
มหาโพธิ ์ที่ พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา สมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย  พกัคา้งคนืที่
พทุธคยา  

 
 

วนัทีส่อง พทุธคยา-ราชคฤห-์เขาคชิฌกฏู-นาลนัทา-หลวงพอ่ด า-วดัเวฬุวนั 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์นคร

หลวงแห่งแควน้มคธ น าท่านเดนิขึน้ เขาคชิฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทิวทัศน์ที่สวยงาม 
นมัสการ ถ า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารบีตุร สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม 
กุฏขีองพระอานนท ์นมัสการ มูลคนัธกุฏ ีสถานทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี่
ยอดเขาคชิกฎู จากนัน้น าทา่นชม วดัชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าทา่นชม มหาวทิยาลยันาลนัทา 

มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ารศกึษาในสมัยพทุธกาล ตอ่มาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพ

มสุลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารกุรานรบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพทูวปีฝ่ายเหนอื กองทัพมสุลมิเตริกสไ์ดเ้ผา

ผลาญท าลายวดัและปชูนยีสถานในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ีไ่มย่อมเปลีย่น

ศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ วา่กันวา่ไฟทีล่กุโชนเผานา

ลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด  

 

http://www.oceansmile.com/India/InDia1.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kaya.htm


 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ หลวงพอ่ด า ซึง่เป็นพระพระพทุธรปูทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี า

ซึง่สรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกับพระพทุธเมตตา เดนิทางสู ่วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วดั

เวฬุวนั) วดัแหง่แรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ ์

1,250 องค ์มสีถปูทีบ่รรจพุระอัฐธิาตขุองพระโมคคลัลานะ และพระอัญญาโกญฑัญญะ ชม ตโป

ธาราม ทีอ่าบน ้าแรร่อ้นแบง่ตามชัน้วรรณะ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

 พกัคา้งคนืทีร่าชคฤห ์
 

วนัทีส่าม ราชคฤห-์เมอืงเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-กสุนิารา 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ีเมอืงหลวง

ของอาณาจักรวชัช ีหนึง่ใน 16 แควน้ของชมพทูวปีในสมัยโบราณ เมอืงนีม้ชี ือ่หลายชือ่คอื ไพสาล,ี 
ไวสาล ีและเมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพรพ่ทุธศาสนาทีส่ าคัญแหง่หนึง่ รวมทัง้เป็นทีก่ าเนดิของ
พระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์นพทุธศาสนา เนื่องจาก
ไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงท่ัวเมอืงเวสาลมีคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึไดน้มินตใ์หพ้ระพทุธเจา้
ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหลา่ภกิษุ 500 รูป เดนิทางไปโปรดทีเ่มอืงเวสาลพีรอ้มทัง้
ไดม้กีารประพรมน ้ามนตท่ั์วทัง้เมอืง เที่ยวชม วดัป่ามหาวนั ชม เสาอโศก ที่สมบูรณ์ที่สุดและ
งดงามทีส่ดุของอนิเดยีและนมัสการ ปาวาลเจดยี ์วดัป่ามหาวนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันที่หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุสนิารา 
ดนิแดนแหง่พุทธปรนิพิพาน มหานครแหง่แควน้มัลละ สวดมนต ์น่ังสมาธ ิที ่มหาปรนิพิพานสถปู 
กุสนิารา สถานที่พระพุทธเจา้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพุทธสถานที่
พระพุทธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ดุทา้ย เป็นทีต่รัสเทศนาปัจฉมิโอวาทสดุยอดแห่งพระ
ธรรมค าสอน คือความไม่ประมาท นมัสการ พุทธวหิารปรนิพิพาน ซึง่ภายในพระวหิารเป็น
ปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกับไดก้ราบนมัสการพระบรมศพของ
พระพทุธเจา้จรงิๆ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
 พกัคา้งคนืทีก่สุนิารา 
 

วนัทีส่ ี ่  มกฏุพนัธเจดยี ์- ลมุพนิ ี

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารโรงแรม บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม หลังอาหารน าท่านชม 

พรามณ์เจดยี ์ซ ึง่เป็นสถานทีแ่จกพระบรมสารรีกิธาต ุและนมัสการ มกฎุพนัธเจดยี ์สถานทีถ่วาย
พระเพลงิพระพุทธสรีระ จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงลุมพนิ ีในเขตประเทศเนปาล ผ่าน 
เมอืงโครกัขป์ูร ์เมืองพรมแดนของอนิเดยีเขา้สู่ เมอืงสทิธารตัถะ ของเนปาล สถานที่ตัง้อยู่
ก ึง่กลางระหวา่งกรงุกบลิพัสดุก์ับกรงุเทวทหะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวันทีว่ัดไทย 960 (จัดอาหารแบบแพ็ค) ถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาลผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงเดนิทางเขา้สูเ่มอืงสทิธารตัถะ จากนัน้น าทา่นชม มหาสงัฆารามอนุสรณ์ พทุธ
สังเวชนียสถานที่ส าคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ ผูซ้ ึง่
ต่อมาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ สวดมนต ์น่ังสมาธ ิที่ มหาสงัฆารามอนุสรณ์
ลมุพนิ ีชม มายาเทววีหิาร ภายในมรีูปพระนางสริมิหามายาเทว ีแกะสลักดว้ยหนิเป็นรูปพระพุทธ
มารดายนืประทับเหนี่ยวกิง่สาละอยูพ่รอ้มกับพระสนม และขา้งหนา้เป็นรปูเจา้ฟ้าชายสทิธัตถะกมุาร
ก าลังกา้วพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชม วตัถสุถานเสนาสนะสงฆแ์ละ
เจดยี ์สถานทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาไดส้รา้งไวเ้ป็นพุทธบชูาตลอดมาไม่ขาดสายตัง้แต่โบราณ ชม เสา
อโศก ทีจ่ารกึอักษรพรามณ์โบราณไว ้

ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม พกัคา้งคนืทีล่มุพนิ ี
 
 



 

วนัทีห่า้ ลมุพนิ-ีเมอืงสาวตัถ-ีบา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ-ีวดัเชตวนั 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสาวตัถ ีในสมัย

พทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็นเมอืงทีใ่หญพ่อกับเมอืงราชคฤหแ์ละ
พาราณส ีเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ประทับนานทีส่ดุถงึ 25 พรรษา 
รวมทัง้เป็นเมอืงทีพ่ระพุทธศาสนามั่นคงทีส่ดุ ปัจจุบันเมอืงนี้เหลอืเพยีงซากโบราณสถาน ชมวถิี
ชวีติชนบทของประเทศอนิเดยีระหวา่งเดนิทาง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีร่ะหวา่งทาง (อาหารกลอ่ง) หลังอาหารน าทา่นชมสถานทีส่ าคัญอืน่ๆ

เชน่ บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ,ี บา้นพอ่ขององคลุมีา, เนนิดนิทีพ่ระพทุธเจา้แสดงยมก

ปาฏหิารยิ ์กราบนมัสการพระพทุธเจา้ที ่วดัเชตวนั เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุ วดัทีพ่ระพทุธเจา้รวมทัง้

พระอรหันตไ์ดจ้ าพรรษาอยูน่านทีส่ดุถงึ 19 พรรษา สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐ ีกลา่วกันวา่

ตอ้งขนเงนิมาปพูืน้ทีใ่หเ้ต็มสวนจงึจะซือ้ทีด่นิมาสรา้งวดัถวายแดพ่ระพทุธเจา้ได ้เพราะในสมัยนัน้

ดนิแดนทกุแหง่เป็นของผูท้ีนั่บถอืศาสนาพราหมณ์ นมัสการ กฎุพิระพทุธเจา้ กฎุพิระโมคคลัลา 

กฎุพิระสารบีตุร กฎุพิระสวิล ีกฎุพิระอานนท ์และสถปูทีบ่รรจสุารรีกิธาตขุองพระอรหันต ์ชมบอ่

น ้าทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงน ้าตลอดระยะเวลาทีจ่ าพรรษาอยู ่น าท่านเดนิทางเขา้ทีพั่กค า่

 รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   พกัคา้งคนืทีส่าวตัถ ี

วนัทีห่ก สาวตัถ–ีเมอืงพาราณส-ีลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรมทีพ่ก้ หลังอาหารน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี

ดนิแดนแหง่การแสวงบญุช าระบาป มรดกโลกทีม่ชีวีติสีพั่นปีของอนิเดยีและเป็นเมอืงหลวงแควน้กา
ส ีมแีมน่ ้าคงคาอันศักดิส์ทิธิไ์หลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 4,000 ปี จัดเป็นเมอืงสทุธาวาส
ทีส่ถติแห่งศวิะเทพและถอืวา่เป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของชาวฮนิดูและชาว
พทุธท่ัวโลก บรกิารอาหารกลางวนั(อาหารกลอ่ง) 

เทีย่ง เดนิทางถงึ เมอืงพาราณส ีน าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา ซึง่ชาวฮนิดเูชือ่ถอืวา่เป็นแมน่ ้าศักดิส์ทิธิ์
ทีไ่หลมาจากมวยผมขององคพ์ระศวิะ (แมน่ ้านี้ไหลมาจากทีร่าบสงูทเิบตเทอืกเขาหมิาลัย ประเทศ
จนีและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอยกระทงแมน่ า้คงคา ชม พธิบีชูาไฟ มหาศวิะราตร ีและ การ
เผาศพ ของชาวฮนิดทูีส่บืทอดกันมาอยา่งชา้นาน รวมทัง้เป็นสถานทีค่นนับลา้นมุง่หนา้มาเพือ่ชม
พธิกีรรมรมิฝ่ังแม่น ้าคงคาอันศักดิส์ทิธิ ์(พธิเีผาศพรมิแม่น ้าคงคาของศาสนาฮนิด)ู จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเขา้ทีพั่ก  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  พกัคา้งคนืทีพ่าราณส ี
 
 

วนัทีเ่จ็ด พาราณส-ีธรรมเมกขสถปู-สารนาถ พพิธิภณัฑส์ารนาถ-พทุธคยา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสารนาถ  สวดมนต ์ 

                   ไหวพ้ระ น่ังสมาธ ิที ่ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนยีสถานแหง่ที ่3  
                   สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวตันสตูร โปรดเบญจวคัคยีทั์ง้หา้ ในสมัยพทุธกาลเป็น 
                   สถานทีส่งบและเป็นทีช่มุนุมของเหลา่ฤษี นักบวชและนักพรตตา่ง ๆ ทีม่าบ าเพ็ญตบะและโยคะ  
                   เพือ่เขา้ถงึพรหมัน (ตามความเชือ่ของพรามหณ์) ท าใหปั้จจวัคคยีท์ีป่ลกีตัวมาจากเจา้ชายสทิธัตถะ 
                   มาบ าเพ็ญตบะทีน่ี ่น าทา่นชม มลูคนัธกฏุ ีสถานทีพ่ระพทุธเจา้ประทับจ าพรรษาแรกและพรรษาที ่ 
                   12 ชม สถปูเจาคนัธ ีซ ึง่สรา้งเป็นอนุสรณ์ทีปั่ญจวคัคยีไ์ดพ้บกับพระพทุธเจา้เป็นครัง้แรก ชม  
                    ยสเจดยี ์สถานทีซ่ ึง่พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมใหก้ับยสกลุบตุร ชม ธรรมราชกิสถปู เป็นสถปูที ่
                   เคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตมุากอ่น จากนัน้ชม พพิธิภณัฑส์ารนาถ มพีระพทุธรปูปาง 
                   ปฐมเทศนา เป็นหนิแกะสลักสมัยคปุตะทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตวิา่สวยงามทีส่ดุในโลก 
                   อันดับ 1 มหีัวสงิห ์4 ทศิและมพีทุธรปู และเทวรปูตา่งๆ มากมาย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร หลังอาหารน าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงพุทธคยา ชม

ววิทวิทัศนร์ะหวา่งเสน้ทาง 
บา่ย น าทา่นสวดมนต ์น่ังสมาธ ิที ่ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์ที ่พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
 พกัคา้งคนืทีพ่ทุธคยา 

http://www.oceansmile.com/India/Paranasi.htm


 

วนัทีแ่ปด พทุธคยา-วดัทเิบต วดัญีปุ่่ น วดัภฏูาน วดัไทย ชอ้ปป้ิง - ยา่งกุง้ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าท่านชม วดัทเิบต วดัญีปุ่่ น วดัภูฎาน 

และวดัไทย ซึง่แตล่ะวดัมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกัน 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร หลังอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากกลับบา้น สมควรแก่

เวลาแลว้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิพทุธคยา 
16.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Myanmar Airway เทีย่วบนิที ่8M602 
19.20 น. ถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ รับประทาน

อาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร  
 พกัคา้งคนืทีย่า่งกุง้ 
 

วนัทีเ่กา้ เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บดาทาวน-์พระตาหวาน-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

พระมหาเจดยีช์เวดากองเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาติ
มานมัสการอยา่งไมข่าดสายและเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากนัน้น าท่าน
นมัสการ เจดยีโ์บดาทาวน ์ซึง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิภ์ายในบรรจุพระเกศธาตุไว ้1 เสน้ สรา้งเมือ่
สองพันกว่าปีมาแลว้ โดยพระเจา้โอกาละปะ ซึง่เป็นกษัตรยิม์อญและที่เจดียโ์บดาทาวน์ ท่าน
สามารถมองเห็นพระเกศธาต ุน าท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองค า จากนัน้น าท่านสักการะ เทพ
ทนัใจ (นตัโบโบย)ี ซึง่เป็นเทพทีช่าวไทยและชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร
ดว้ย เชือ่วา่อธษิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี
(พระตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของประเทศพม่า สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Myanmar Airway เทีย่วบนิที ่8M331 
18.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

************************************************************ 

 


