ศูนยปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนานาชาติ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม
ประจําจังหวัดพิษณุโลก
โดย หลวงปูแอว สุธมฺมปาโล

เ ดิ น ท า ง ส ร า ง บ า ร มี

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

เดินทางสักการะ ๔ สังเวชนียสถาน – ทัชมาฮาล – อัครฟอรท – กรุงนิวเดลี

นําคณะเดินทางกราบสักการะตามรอยบาทพระศาสดา “สถานที่ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน แสดงธรรมครั้งแรก”

ชมสิ่งมหัศจรรย ๑ ใน ๗ ของโลก “ทัชมาฮาล อัครฟอรท”

เมืองนักปราชญ “ราชคฤห” วัดเวฬุวัน เขาคิชฌกูฏ นมัสการหลวงพอองคดํา
ชมอดีตมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญในพระพุทธศาสนา “มหาวิทยาลัยนาลันทา”

(๑)

กําหนดการ
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เยือน เมืองพาราณสี สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกโปรดปญจวัคคียทั้ง ๕ ลองแมน้ําคงคา ซึ่งเปนแมน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย ปลงธรรมสังเวชกับพิธีเผาศพริมฝงแมน้ําคงคา กวา ๕,๐๐๐ ป ไฟไมเคยดับ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (พักโรงแรม)
๑๘.๐๐ น.

๒๐.๔๕ น.
๒๓.๕๕ น.

คณะพรอมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ เคานเตอร P
ชั้น ๔ สายการบิน Jet Airways เช็คสัมภาระ
เหิรฟาไปกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ 9W 63G
ถึงกรุงนิวเดลี (เวลาทองถิ่น) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นเขาที่พัก (โรงแรม)
Hotel Aura De Asia 1/12, West Patel Nagar, Near Metro Station Patel Nagar,
Opp. Metro Pillar No. 201, New Delhi - 110008
Phone: +91- 11- 45151122, 45141122
www.hotelauradeasia.com E-mail: info@hotelauradeasia.com

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นิวเดลี ปตนะ (พักวัด)
๐๖.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๑๑.๒๐ น.
๑๒.๕๕ น.
บาย
ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ
เช็คอิน ณ เคานเตอรสายการบินเจ็ทแอรเวยส อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
เหิรฟาไปเมืองปตนะ เที่ยวบินที่ 9W 727G
ถึงเมืองปตนะเมืองหลวงของรัฐพิหาร เช็คสัมภาระใหเรียบรอย
จากนั้นนําคณะรับประทานอาหารเที่ยง ที่โรงแรม
นําคณะเดินทางไปนาลันทา โดยรถปรับอากาศ ชั้น ๑
อาหารค่ําที่วัดไทยสิริราชคฤห หลังอาหารรวมกันทําบุญทอดผาปาบํารุงวัด และพักผอนตามอัธยาศัย
Thai Sirirajgir Temple, Rajgir, Verayan Road,
OPP. Hokke Hotel, Nalanda Distt., Bihar - 803116, INDIA
Tel: (+91) 9431069261 Cell: 080-810-7434, 086-099-2080 E-Mail: sirirajgir@hotmail.com

(๒)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นาลันทา – ราชคฤห – พุทธยา (พักวัด)
เชาตรู

๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.

๑๑.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

๑๙.๐๐ น.

นําคณะขึ้นเขาคิชฌกูฎ ในบรรยากาศยามเชา
สักการะถ้ําสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต สักการะถ้ําพระมหาโมคคัลลานะบรรลุอรหันต
สักการะพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจา สวดมนตนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาหนาพระคันธกุฎี
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารวัดไทยสิริราชคฤห
สักการะวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแรกในพระพุทธศาสนา เปนที่ประชุมนุมของพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ใน
วันเพ็ญ เดือน ๓ “วันมาฆบูชา” ซึ่งรียกการประชุมนุมในครั้งนี้วา “จาตุรงคสันนิบาต” พระพุทธองคไดแสดง
โอวาทปาฎิโมกข วัดเวฬุวันวนารามมหาสังฆิกาวาส ตั้งอยูดานทิศเหนือของแมน้ําสรัสวดี และยังเปนแหลง
สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรแหงการพัฒนาเกี่ยวกับวรรณคดีพระพุทธศาสนาอีกดวย เนื่องจากพระพุทธองคได
ใชเปนจุดศูนยรวมในการเผยแผคําสอน ไดแสดงพระสูตรและตรัสเลาเรื่องชาดกตางๆ มากมาย รวมทั้งมีการ
บัญญัติสิกขาบทใหพระภิกษุสรงน้ํา ๑๕ วันตอ ๑ ครั้ง ชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ตโปธารนที ซึ่งในสมัยพุทธกาลเชื่อ
กันวาเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ มีสายน้ําอุนจากภูเขาเวภาระรักษาโรคภัยไขเจ็บได นักวิทยาศาสตรปจจุบันไดนําน้ํา
จากที่นี่ไปวิจัย และไดพบแรกํามะถัน เหล็ก ทองแดง และเรเดี้ยม ปนอยูในน้ําจึงประโยชนในการรักษาโรค
หลายอยางไดจริง โดยทานจะสังเกตเห็นการแบงชั้นวรรณะของคนอินเดียไดอยางชัดเจน ยังหลงเหลือใหเห็น
รับประทานอาหารเที่ยง ณ หองอาหารวัดไทยสิริราชคฤห จากนั้นเดินทางไปนาลันทา สักการะหลวงพอองคดํา
ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
นําคณะเดินทางตอไปยังพุทธคยา สถานที่พระพุทธเจาตรัสรู
นําทา นกราบนมั สการพุทธสถานสําคัญ บริเวณตน พระศรีมหาโพธิ์และองคพระมหาเจดียพุทธคยาอันเปน
สถานที่ตรัสรูพระสัมมาสัมพุทธเจา นมัสการพระมหาเจดียพุทธคยา ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตา ซึ่งเปน
พระปฏิมากรสรางดวยหินแกรนิตสีดําในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกวา ๑,๔๐๐ ปเศษ ชมสัตมหาสถาน
สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตสุขหลังจากตรัสรูแลว ๗ แหงๆ ละ ๗ วัน คือโพธิบัลลังก พระแทนวัชรอาสน
อนิมิสเจดีย รัตนจงกรม สระมุจลินทร เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารวัดไทยพุทธคยา และพักผอนตามอัธยาศัยที่วัดไทยพุทธคยา
Wat Thai Buddhagaya (Royal Thai Monastery)
Bodhgaya, Gaya, Bihar-824231, INDIA
Tel: (+91) 9973633833, (+91) 8400062500
www.watthaibuddhagaya.net
E-Mail: watthaiboddhagaya2555@gmail.com, bodhinayok980@gmail.com

(๓)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พุทธคยา – พาราณสี – สารนาถ (พักวัด)
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารวัดไทยพุทธคยา
นําคณะออกเดินทางไปเมืองพาราณสี
รับประทานอาหารเที่ยงที่รานอาหารระหวางทาง
นําคณะเดินทางสารนาถ สักการะธรรมเมกขสถูป ปาอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจาแสดงธรรมครั้ง
แรก เพื่อโปรดปญจวัคคียทั้ง ๕ สวดมนตนั่งสมาธิเจริญภาวนา ชมพิพิธภัณฑสารนารถ มีพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา เปนหินที่แกะสลักสวยงามมาก ชมยอดเสาสิงห ๔ ดาน เปนหินแกะสลักในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารวัดไทยสารนาถ ทําบุญทอดผาปาบํารุงวัดและพักผอนตามอัธยาศัย

WAT THAI SARNATH, P.O. SARNATH, VARANASI (U.P.), INDIA
Tel: (+91) 0542 - 585 001, 585 744 Fax: 0542 - 585 383
E-Mail: sarnath60@hotmail.com
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พาราณสี – กุสินารา – สถานที่ปรินิพพาน (พักวัด)
๐๕.๐๐ น.

๐๗.๐๐ น.
เที่ยง
บาย

๑๘.๐๐ น.

นําคณะเดินทางสูริมฝงแมน้ําคงคา ที่ชาวอินเดียมีความเชื่อวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ ชวงที่น้ําไหลผานเมืองน้ําจะ
ไหลวนขึ้นทิศเหนือ นําคณะลงเรือลองไปตามแมน้ําคงคา ชมพิธีกรรมตางๆ ของชาวอินเดีย เชน อาบน้ําเพื่อ
ลางบาป พิธีไหวพระอาทิตย พิธีเผาศพ ชมพระอาทิตยขึ้น ลอยกระทงบูชาพระแมคงคา
ถวายภัตตาหารเชาแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเชา
จากนั้นออกเดินทางไปเมืองกุสินารา
ถวายภัตตาหารเพล // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยงระหวางทาง
ถึงเมืองกุสินารา นําคณะสูสาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เขา
สูสถูปที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประทับอนุฏฐานไสยาสน เวียนเทียน ๓ รอบ สวดมนตถวายเปนพุทธบูชา
และนําคณะไปชม มกุฎพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิง
นําคณะเขาสูที่พัก (วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย) หลังอาหารรวมกันทอดผาบํารุงวัด
WAT THAI KUSINARACHALEAMRAJ
Buddha Marg Rd., P.O. & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA
Tel: (+91) 05564 - 71189, 71222 (02) 184-4539 Fax: 05564 - 72089
E-Mail: kusinara980@gmail.com

(๔)

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กุสินาราย – ลุมพินี – สถานที่ประสูติ (พักวัด)
๐๖.๐๐ น.
๑๑.๐๐น.
๑๒.๐๐น.
๑๔.๐๐ น.

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารอาหารเชา ที่วัด / เสร็จแลวออกเดินทางสูประเทศเนปาล
ถึงสาลวโนทยาน ๙๖๐ รับประทานอาหารกลางวัน กอนเดินทางเขาสูประเทศเนปาล
ถึงดานตรวจคนเขาเมืองประเทศเนปาล ผานการตรวจเอกสารประเทศอินเดีย เขาสูประเทศเนปาล
ถึงสวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจา นําคณะเขาชมพระวิหารเทวี ชมหินแกะสลักปางประสูติ ชมสระ
โบกขรณีที่พระมหามายาเทวีทรงสนาน นําคณะสวดมนตนั่งสมาธิถวายเปนพุทธบูชา บริเวณริมสระโบกขรณี
ใตตนมหาโพธิ์ นําประทักษิณ ๓ รอบบริเวณเสาหินที่พระเจาอโศกมหาราช ทรงสรางไวตรงที่ประสูติ ชมวัด
พุทธเนปาล เดินชมตลาดขายของที่ระลึกหนาสวนลุมพินี
พักที่วัดไทยลุมพินี // ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารค่ํา //
หลังอาหารรวมกันทําบุญทอดผาปาบํารุงวัด
Royal Thai Monastery, Lumbini
Lumbini Sacred Garden, East Monastery Zone, Rupandihi, Lumbini, NEPAL
Tel: (+977) 71-580222 Fax: (+977) 71-580271
www.watthailumbini-th.org E-Mail: lumbini979@gmail.com

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลุมพินี - สาวัตถี - พระพุทธองค จําพรรษานาน ๑๙ พรรษา (พักวัด)
๐๖.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น
เที่ยง
บาย
ค่ํา

รับประทานอาหารเชาที่วัด เสร็จแลวเดินทางออกจากประเทศเนปาลกลับสูประเทศอินเดีย
แวะที่สวนวโนทยาน ๙๖๐ เขาหองน้ํา กอนออกเดินทางตอไปเมืองสูเมืองสาวัตถี
ถวายภัตตาหารเพลระหวางทาง // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยง
ถึงเมืองสาวัตถี คณะทานนมัสการวัดเชตะวัน ซึ่งเปนวัดที่พระพุทธองคทรงจําพรรษา นานที่สุด
ชมบานองคคุลีมาล บานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
รับประทานอาหารค่ําที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (พัก)

Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti
Bahrampur - Baharaich Highway, P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P.) INDIA
Tel.: (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
www.watthaichetavan.org E-mail: cetvan939@gmail.com

(๕)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สาวัตถี – ลัคเนาว (พักโรงแรม)
๐๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

รับประทานอาหารเชาที่ (วัด)
ออกเดินทางไปเมืองลัคเนาวซึ่งเปนเมืองหลวงของ รัฐอุตรประเทศ ซึ่งเปนรัฐที่ใหญอันดับสองของประเทศอิน
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหาร เที่ยงระหวางทาง
ถึงเมืองลัคเนาว รับประทานอาหารเย็น ที่รานอาหาร จากนั้นเขาที่พัก
Lineage Hotel, CP-73, Viraj Khand, Opp.Sahara Hospital (Gate No.1)

Gomti Nagar, Lucknow – 226010, INDIA
Tel.: +91 (522) 2727777-80 Fax: +91 (522) 2727781
www.lineagehotel.com E-Mail: info@hotellineage.com

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลัคเนาว - อัคราฟอรท – ทัชมาฮาล (พักโรงแรม)

เชา
๐๘.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

รับประทานอาหารเชาที่ (โรงแรม)
ออกเดินทางไปเมืองอัคราฟอรท โดยรถปรับอากาศ ชั้น ๑
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหาร เที่ยงระหวางทาง
ถึงเมืองอัคราฟอรท รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเขาที่พัก
Hotel Yamuna View, Agra 6-B, The Mall Road, Agra - 282001 (U.P.), INDIA
Tel.: +91-562-3293777, 3291777 Fax: +91-562-2461960
www.hotelyamunaviewagra.com E-mail: sales@hotelyamunaviewagra.com

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อัคราฟอรท – ทัชมาฮาล – นิวเดลี (พักโรงแรม)
๐๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เช็คเอาทออกจากที่พัก
นําคณะเขาชมความงดงามของ “ทัชมาฮาล” อนุสรณสถานแหงความรักอมตะที่ถูกสรางจากหินออนสีขาว
พิสุทธิ์อันงามวิจิตร จนไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก พระเจาซารเจฮาน ทรงมีรับสั่ง
ใหสรางขึ้นเปนที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสชาฮาล พระมเหสี ซึ่งสิ้นพระชนมจากการมีพระประสูติกาลใน
ป ค.ศ. ๑๖๓๑ สถานที่แหงนี้ใชเวลาสรางถึง ๒๒ ป ดวยแรงงานกวา ๒๐,๐๐๐ คน ออกแบบและตกแตง จาก
ชางฝมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาดวยอัญญะมณี และหินสีขาวภายในเปนที่บรรจุพระศพของพระ
นางมุมตัสชาฮาล และพระเจาชารฮาลไวเคียงคูกับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดรกาล
นําคณะเขาชม “อัครฟอรท”สรางดวยหินทรายสีแดงริมฝงแมน้ํายมุนา พระเจาอัคบารสรางขึ้นในป ค.ศ.
๑๕๖๕ และสรางตอเติมกันเรื่อยมา จนถึงรุนหลานคือพระเจาซารเจฮาล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากปอมปราการทหาร
มาเปนพระราชวัง มีกําแพงสูงกวา ๒๐ เมตร และยาวกวา ๒.๕ กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสราง
มากมายจนเปนเสมือนเมืองเล็กๆ ในเมืองอัครา ในปอมแหงนี้ ทานจะไดชมทองพระโรงอันรโหฐาน ซึ่งใชเปนที่
รับรองอาคันตุกะและทูตานุทูต ราชบัลลังคมยุรารําแพน อันมีชื่อเสียงเคยประดิษฐานที่นี่ ปจจุบันอยูในกรุง
เตหะราน ประเทศอิหราน และหอคอยรูปแปดเหลี่ยม สถานที่คุมขังพระเจาซารเจฮาล ไว ๗ ป จากสถานที่
แหงนี้จะสามารถมองเห็น ทัชมาฮาล ในมุมมองเดียวกับที่พระเจาซารเจฮาลไดทอดพระเนตร วาระสุดทายของ
พระชนมชีพ
(๖)

๑๑.๐๐ น.
บาย
๑๗.๐๐ น.
ค่ํา

ถวายภัตตาหารเพลแดพระคุณเจา // ญาติธรรมรับประทานอาหารเที่ยง
ออกเดินทางสูกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง)
ถึงกรุงนิวเดลี ผานประตูชัย ซึ่งเปนประตูแหงอนุสรณถึงความเปนเอกราชที่ไดมาจากประเทศอังกฤษ
นําชมสวนโลตัส ซึ่งเปนสัญลักษณของความเปนเอกภาพ หรือลัทธิใหมวาบาไฮ
นําคณะเขาตลาดจันปาด ซึ่งเปนศูนยกลางของการชอปปงที่อินเดีย ทานสามารถซื้อสินคาที่ระลึกกอนกลับ
เมืองไทย จากนั้น รับประทานอาหารค่ํา // ถวายน้ําปานะแดพระคุณเจา // จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย
Hotel Aura De Asia 1/12, West Patel Nagar, Near Metro Station Patel Nagar,
Opp. Metro Pillar No. 201, New Delhi - 110008
Phone: +91- 11- 45151122, 45141122
www.hotelauradeasia.com E-mail: info@hotelauradeasia.com

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นิวเดลี – เมืองไทย
เชา

๐๗.๐๐ น
๐๙.๑๐ น.
๑๔.๔๕ น

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเตรียมเช็คเอาทออกจากที่พัก ออกเดินทางไปสนามบิน
นานาชาติ อินทิรา คานธี แอรพอรท
เช็คเอกสารตั๋วเครื่องบิน
เหิรฟากลับเมืองไทย โดยเที่ยวบินที่ 9W 64G
ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมเก็บความประทับใจครั้งหนึ่งไมลืมเลือน
***************

เอกสารในการขอวีซา
- หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไมนอยกวา ๖ เดือน // สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน –ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
- รูปถาย ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว พื้นขาว จํานวน ๖ รูป // เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
- ถายหนาพาสปอรต ๑ ฉบับ พรอมเงินมัดจํา ๒๐,๐๐๐ บาท ทันทีที่ตกลง เพื่อการสํารองที่นั่ง
- คาใชจายในการเดินทางทั้งหมดรวม ๓๘,๕๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)
เตรียมตัวไปอินเดีย
- ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชวงที่ไป เปนหนาหนาวกรุณาเตรียมชุดกันหนาวไปดวย
- ไฟฉาย / หมวกไหมพรหม ถุงมือ ถุงเทา ยาประจําตัว (ถามี) และของใชสวนตัวที่จําเปน
- หากมีอุปกรณไฟตองการชารตแบต ปลั๊กที่อินเดียสวนใหญจะเปนรูเสียบแบบกลมๆ ควรเตรียมปลั๊กกลมใหพรอม /
ผารองนั่งสําหรับปฏิบัติธรรมเฉพาะตัว // แผนทอง /
- เงินไทยเพื่อเตรียมไปทําบุญและช็อปปง สามารถไปแลกที่ประเทศอินเดียได

(๗)

