กําหนดการ
เดินทางสรางบารมี ๔ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย–เนปาล
นําโดย พระครูธรรมธร ดร.แอว สุธมฺมปาโล
ผูอํานวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม ประจําจังหวัดพิษณุโลก
เดินทางสรางบารมี ถือศีลปฏิบัติธรรม นําความสําเร็จกลับบาน
ไหวพระขอพร กอนปใหม ๒๕๕๕
ระหวางวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕
(รวมสวดมนตสงทายปเกา ตอนรับปใหม ณ เจดียพุทธคยา)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพฯ – กัลกัตตา (ประเทศอินเดีย)

๐๖.๓๐ น.
๑๐.๒๕ น.
๑๑.๔๕ น.

คณะผูแสวงบุญพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินกรุปของสายการบิน Air Asia ที่เคาเตอร P
ออกเดินทางสูกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ FD 3782
(อาหารรับประทานบนเครื่องบิน) (เวลาทองถิ่น) ถึงทาอากาศยานนานาชาติ สนามบินกัลกัตตา ผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารวาง
นําทานเดินทางไปราชคฤห โดยรถโคชปรับอากาศ (พักที่วัดไทยสิริราชคฤห)

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กัลกัตตา – ราชฤห

๐๔.๐๐ น
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

๑๑.๐๐ น.
บาย

พักผอนที่วัดไทยสิริราชคฤห
ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชา
สักการะวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา เปนที่ชุมนุมพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ใน
วันเพ็ญเดือน ๓ คือวันมาฆบูชา พระพุทธองคไดแสดงโอวาทปาฎิโมกข ซึ่งรียกการชุมนุมในครั้งนั้นวา จาตุ
รงคสันติบาต วัดเวฬุวนารามมหาสังฆิกาวาสตั้งอยูดานทิศเหนือของแมน้ําสรัสวดี เปนแหลงสําคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตรในการพัฒนาเกี่ยวกับวรรณคดีพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธองคไดใชสถานที่แหงนี้ ให
เปนจุดศูนยรวมในการเผยแผสั่งสอน และยังไดแสดงพระสูตรและตรัสเลาเรื่องชาดกตางๆ รวมทั้งการบัญญัติ
สิกขาบท
ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา / ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดไทยสิริราชคฤห
ชมอดีต “มหาวิทยาลัยนาลันทา” ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียง และเปนศูนยกลางในการเรียนรูพระ
พุทธศาสนาที่สําคัญที่สุด นําคณะไปนมัสการหลวงพอองคดํา พระพุทธรูปหินดําที่ใหญที่สุด และไมถูกทําลาย
ในสมัยนั้น ปจจุบันนี้เปนที่นับถือของชาวพุทธและชาวฮินดูเปนอยางมาก / ชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ตโปธารนที
ในสมัยพุทธกาลเชื่อกันวาเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์มีสายน้ําอุนจากเขาเวภารบรรพตรักษาโรคภัยไขเจ็บได นักวิทยา

(๑/๔)

เย็น
ค่ํา

ศาสตรปจจุบันไดนําน้ําจากที่นี่ไปวิจัยและพบแรกํามะถัน เหล็ก ทองแดง และเรเดี่ยมปนอยูในน้ํา จึงมี
ประโยชนในการรักษาโรคภัยไขเจ็บหลายอยางจริง โดยทานจะสังเกตเห็นจากการอาบน้ําไดแบงชนชั้นวรรณะ
(กษัตริย พราหมณ แพทย ศูทร และ จันฑาล) ของคนอินเดียอยางชัดเจน
(ขึน้ เขานัง่ สมาธิทเี่ ขาคิชกูฏ ในบรรยากาศยามเย็น) นําคณะเดินทางขึน้ เขาคิชกูฎ ชมถ้าํ สุกรขาตาทีพ่ ระสารี
บุตรบรรลุอรหันต ชมถ้ําพระมหาโมคคัลลานะ นมัสการพระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจา สวดมนตนั่ง
สมาธิปฏิบัติบูชาหนาพระคันธกุฎี (กุฏิของพระพุทธเจา)
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยสิริราชคฤห // ทําบุญชําระหนี้สงฆ
// พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาลันทา – ไวสาลี

เชา
๑๑.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
ค่ํา

ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชา จากนั้นออกเดินทางไปเมืองไวสาลี
ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงระหวางทางที่เมืองปตตนะ
ถึงเมืองไวสาลี กราบนมัสการวัดปามหาวันซึ่งเปนวัดที่พระพุทธเจาประทานใหผูหญิงบวชเปนพระภิกษุณีใน
พระพุทธศาสนา ชมสระพระเจาลิจฉวี และเมืองไวสาลี ซึ่งถือวาเปนแบบในการปกครองแบบประชาธิปไตย
แหงแรกของโลก
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยไวสาลี // ทําบุญชําระหนี้สงฆ
// พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไวสาลี – กุสินารา
เชา

เที่ยง
บาย
ค่ํา

ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชา และออกเดินทางไปเมืองกุสินารา
ระหวางทางทานจะผานบานนายจุณฑะ ซึ่งเปนบุคคลที่ถวายอาหารครั้งสุดทายกอนที่พระพุทธองคจะดับขันธ
ปรินิพพาน
ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงระหวางทาง
ถึงเมืองกุสินารา นําคณะสู สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เขาสูสถูปที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประทับอนุฏฐานไสยาสน เวียนเทียน ๓ รอบ สวดมนตถวายเปน
พุทธบูชา // นมัสการมกุฎพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิง
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
***รวมทําวัตรเย็นกับทางวัด // ทําบุญชําระหนี้สงฆ // พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ กุสินารา – ลุมพินี

๐๖.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.

ค่ํา

ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม / เดินทางสูประเทศเนปาล
ถึงสุขาราม ๙๖๐ ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงที่นี่ เขาหองน้ํา
ผอนคลายอิริยาบทกอนเดินทางเขาสูประเทศเนปาล (ทําบุญชําระหนี้สงฆ)
ถึงดานตรวจคนเขาเมืองประเทศเนปาล ผานการตรวจเอกสารประเทศอินเดีย เขาสูประเทศเนปาล
ถึงสวนลุมพินี สถานที่พระพุทธเจาประสูติ นําคณะเขาชมและประทักษิณพระวิหารเทวี ชมหินแกะสลักปาง
ประสูติ ชมสระโบกขรณีที่พระมหามายาเทวีสรงสนาน นําคณะสวดมนตนั่งสมาธิถวายเปนพุทธบูชา บริเวณริม
ขอบสระโบกขรณี (ใตตนพระศรีมหาโพธิ์) นําประทักษิณ ๓ รอบ ณ บริเวณเสาหินพระเจาอโศกมหาราช ทรง
สรางไวตรงที่ประสูติ ชมวัดพุทธเนปาล // เดินชมตลาดขายของที่ระลึกหนาสวนลุมพินี
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยลุมพินี // ทําบุญชําระหนี้สงฆ
// พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ลุมพินี (ประเทศเนปาล) – พาราณสี (ประเทศอินเดีย)
เชา

ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชาที่วัดไทยลุมพินี // เดินทางออกจาก
ประเทศเนปาลกลับสูประเทศอินเดีย

(๒/๔)

๐๘.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
บาย

ค่ํา

แวะที่สุขาราม ๙๖๐ เขาหองน้ํา กอนเดินทางเขาสูเมืองพาราณสี
ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงระหวางทาง
ถึงเมืองพาราณสี เปนเมืองที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมเกาแกตั้งแตกอนพุทธกาลจนถึงปจจุบัน มีอายุกวาสามพันป
ยังคงเปนเมืองที่คลาคล่ําไปดวยผูคน ทั้งผูคนที่อยูอาศัยเพื่อการดํารงชีวิตทํามาหากิน นักทองเที่ยว และที่
สําคัญคือนักแสวงบุญที่มาทําพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ ริมฝงแมน้ําคงคา ตามความเชื่อของศาสนาที่มีชื่อเกาแกที่สุด
ของโลก คือศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณเดิมนั่นเอง // เดินทางสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ
นมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองคแสดงธรรมเทศนาโปรดพระปญจวัคคียทั้ง ๕ // ไหวพระสวด
มนตนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ทําการประทักษิณ ๓ รอบ // ชมพิพิธภัณฑสารนารถ มีพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา เปนหินที่แกะสลักสวยงามมาก ชมยอดเสาสิงห ๔ ดาน เปนหินแกะสลักในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยสารนาถ // ทําบุญชําระหนี้สงฆ
// พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พาราณสี – พุทธคยา
๐๕.๐๐ น.

๐๗.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
บาย

๑๘.๐๐ น.

(เชาตรู) นําคณะเดินทางสูแมน้ําคงคา ที่ชาวฮินดูมีความเชื่อวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธ นําคณะลงเรือลองไปตาม
แมน้ําคงคา ชมพิธีกรรมตางๆ ของชาวฮินดู เชน อาบน้ําลางบาป พิธีไหวพระอาทิตย พิธีเผาศพ ชมพระ
อาทิตยขึ้นที่ริมฝงแมน้ําคงคา ลอยกระทงบูชาพระแมคงคา
ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชา // เดินทางไปเมืองคยา-พุทธคยา
ระหวางทาง แวะชมอดีตพระราชวังพระเจาพรหมทัตต เจาเมืองพาราณสี จากนั้นเดินทางตอ
ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงระหวางทาง
นมัสการพุทธสถานสําคัญๆ บริเวณตนพระศรีมหาโพธิ์และองคพระมหาเจดียพุทธคยา อันเปนสถานทีต่ รัสรู
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา // นมัสการพระมหาเจดียพ ทุ ธคยาสรางอยูใ กลตน พระศรีมหาโพธิ์ ภายใน
วิหารมีพระพุทธเมตตาปางมารวิชัย ซึ่งเปนพระปฏิมากรที่สรางดวยหินแกรนิตสีดําในสมัยปาละ อายุกวา
๑,๔๐๐ ปเศษ // นมัสการสัตตะมหาสถาน คือสถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตสุขหลังจากตรัสรูแลว ๗ แหงๆ
ละ ๗ วัน คือโพธิบลั ลังก พระแทนวัชรอาสน อนิมสิ สะเจดีย รัตนจงกลมเจดีย อชปาลนิโครธ ราชยตนะและ
สระมุทจรินทร
ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยพุทธคยา // พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ พุทธคยา
เชา

๑๑.๐๐ น.
บาย
๑๘.๐๐ น.
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(เชาตรู) ถึงสนามบินกัลกัตตา // ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทาน
คณะผูแสวงบุญเช็คอินกรุปของสายการบิน Air Asia
เหิรฟากลับประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3783
เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมอิ่มบุญ อิ่มใจ ประทับใจครั้งหนึ่งไมลืมเลือน

คาใชจายในการเดินทางทานละ ๓๕,๐๐๐ บาท

-

หมายเหตุ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับคา Fuel, Insurance ของสายการบิน
ที่อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
คาใชจายนี้รวม
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศไป-กลับ โดยเสนทางกรุงเทพ ฯ – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ (กรุณานํา
กระเปาเดินทางใบใหญไมเกิน ทานละ ๒๐ กก.)
คารถโคชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
คาภาษีสนามบินทุกแหงตลอดการเดินทาง
ทุนประกันอุบัติเหตุการเดินทางทานละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
คาใชจายนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารตางดาว // การทําบุญชําระหนี้สงฆที่วัดตางๆ
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท คาเครื่องดื่มและคาใชจายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ภาษีการคาหัก ณ ที่จาย ๓ % ภาษี ๗ %
เอกสารในการขอวีซา
หนังสือเดินทางมีอายุเหลือมากกวา ๖ เดือนขึ้นไป
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
รูปถาย ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป
เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
ถายหนาหนังสือเดินทาง จํานวน ๑ ชุด ทันทีที่ตกลงตั้งใจจะเดินทาง และจายคามัดจําเพื่อสํารองที่นั่ง (ตั๋วเครื่อง
บิน) จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) สวนที่เหลือ จายกอนเดินทาง ๑ เดือน
การเตรียมตัวไปอินเดีย
ชุดขาวปฏิบัติธรรม
ไฟฉายพรอมใชงาน
หากทานมีอุปกรณไฟฟาตองการชารตแบต ปลั๊กที่อินเดียสวนใหญจะเปนรูเสียบแบบกลมๆ ควรเตรียมปลั๊กกลมไป
ดวย
ผาปูรองนั่งสําหรับปฏิบัติธรรม
แผนทองคําเปลว ธูปเทียน เพื่อไหวพระตามสถานที่ตางๆ เปนตน
ยาประจําตัว (ถามี)
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