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วิทยุ AM.963 จ ันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-24.00 น. โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิรต
์ )

ั
ท ัวร์อน
ิ เดีย-เนปาล กฐ ินอินเดีย 2 ข : สงเวชนี
ยสถาน 4 ตาบล+4 พุทธสถาน=8 ตาบล (8 วัน)
ั
สงเวชนี
ยสถาน 4 ตาบล (1) สถานทีป
่ ระสูต ิ (ลุมพิน)ี มายาเทวีวห
ิ าร เสาหินอโศก (2) ทีต
่ ร ัสรู ้
ต้นพระศรีมหาโพธิ(์ พุทธคยา) เจดียพ
์ ท
ุ ธคยา พระพุทธเมตตา (3) ทีแ
่ สดงปฐมเทศนา(สารนาถ)
ิ
ิ
อิสปตนมฤทายว ัน (4) ทีป
่ รินพ
ิ พาน(กุสนารา) สาลวโนทยาน (5) ราชคฤห์ ว ัดเวฬุว ัน ตโปธาราม
เขาคิชฌกูฏ (6) มหาวิทยาล ัยนาล ันทา หลวงพ่อดา (7) เวสาลี ปาวาลเจดีย ์ ว ัดป่ามหาว ัน
(8) สาว ัตถี เชตว ันมหาวิหาร บ ้านอนาถบิณฑิกะ-องคุลม
ี าล ยมกปาฎิหาริย ์ พาราณส ี ล่องเรือคงคา

สวนลุมพิน ี : สถานทีป
่ ระสูต ิ (เนปาล)

เจดียพ
์ ุทธคยา อนุสรณ์การตร ัสรู ้

ิ ตนมฤคทายว ัน : ปฐมเทศนา สาลวโนทยาน กุสน
ิ ารา : สถานทีป
อิสป
่ รินพ
ิ พาน

มูลค ันธกุฎ ี คิชฌกูฏ

ล่องเรือแม่นา้ คงคา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต
่ ร ัสรู ้

ปรินพ
ิ พานสถูป : สถานทีป
่ รินพ
ิ พาน

พิธท
ี อดกฐน
ิ พุทธบูชาสาม ัคคี สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ว ัดพระเชตว ันมหาวิหาร
ดูกอ
่ นอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล คือ สถานทีเ่ ราตถาคตเจ ้าประสูต ิ (ลุมพีน)ี 1, สถานทีเ่ ราตถาคตเจ ้าตรัสรู ้เป็ นพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (พุทธคยา) 1, สถานทีเ่ ราตถาคตเจ ้าแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตร (สารนาถ) 1, สถานที่
ิ ารา) 1, สถานทีท
เราตถาคตเจ ้าเสด็จดับขันธปรินพ
ิ พาน (กุสน
่ งั ้ 4 ตาบลนีแ
้ ล ควรทีพ
่ ุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุ ณี อุบาสก
่ ความเลือ
อุบาสิกา ผู ้มีความเชือ
่ มใสในพระตถาคตเจ ้า ควรดู (นมัสการ) และควรจะให ้เกิดความสังเวชทั่วกัน
ดูกอ
่ นอานนท์ ชนทัง้ หลายเหล่าใดเหล่าหนึง่ ได ้เทีย
่ วจาริกไปยังพุทธสังเวชนียสถานเหล่านี้ ด ้วยความศรัทธาเลือ
่ มใส
่ ค
ชนทัง้ หลายเหล่านัน
้ ครัน
้ ทากาลกิรย
ิ าลง กายแตกดับจักเข ้าสูส
ุ ติโลกสวรรค์” (พระพุทธพจน์/คัมภีรม
์ หาปรินพ
ิ พานสูตร)

2-9 พ.ย. 62 อินเดีย-เนปาล พิธย
ี กเสาเอกศาลาเอนกประสงค์ ทอดกฐ ินว ัดไทยโพธิวห
ิ าร : 29,999.นาคณะสวดมนต์ภาวนา/ประธานทอดกฐิน โดย พระครูโกศลพ ัฒนากร (หลวงพ่อน้อย) เจ ้าอาวาสวัดโสธรนิมต
ิ ต์

-2-

ั
สงเวชนี
ยสถาน 4 + พุทธสถาน 4 = 8 ตาบล/พุทธสถาน (7 คืน/8 ว ัน)
เจ ้าภาพทอดกฐิน : ห ้องพักสงฆ์ 40 ห ้องๆ ละ 200,000 บาท / ห ้องน้าอย่างดี 20 ห ้องๆ ละ 50,000 บาท / กฐินกองละ 3,000 บาท
ทางวัดจัดผ ้าไตรให ้ถวายกฐิน 1 ชุด+มอบของทีร่ ะลึก : พระพุทธเมตตา 3 นิว้ 1 องค์+หนังสือแดนพุทธภูม ิ 1 เล่ม+พุทธมนต์พธ
ิ ี 1 เล่ม

ี่ วชาญ/ธรรมวิทยากร โดย ดร.นิตก
ถูก/ดี/ชวั ร์/เชย
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิรต
์ ) ป.ธ.6, พธ., M.A., M.P.A., Ph.D.
ใบอนุญาตเลขที่ : หัวหน ้าทัวร์ 120427/2561 : ธรรมหรรษาทัวร์ 11/03632 : บางกอกไทย เซ็นเตอร์ 11/09047
ว ันเดินทาง
ระยะทาง/ประมาณ กม.
เสาร์ 2 พ.ย. 62
อาทิตย์ 3 พ.ย. 62

6E บินตรงไป-กล ับ : พาราณสี
ประหย ัด-ดี-ไม่เหนือ
่ ย-ไม่นง่ ั รถไกลและอ้อม : อินเดีย-เนปาล
(1) 09.10-10.50 6E98 สุวรรณภูม-ิ พาราณสี
ิ ตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูปอิสป
พิพธ
ิ ภัณฑ์สารนาถ+ล่องเรือคงคาอาระตี
(2) พาราณสี-พุทธคยา-ทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี
-ต ้นพระศรีมหาโพธิ-์ พระพุทธเมตตา-สัตตมหาสถาน

จ ันทร์ 4 พ.ย. 62

(3) พุทธคยา-ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ-ชีวกัมพวัน-เวฬุวน
ั ตโปธาราม-หลวงพ่อดา-มหาวิทยาลัยนาลันทา

อ ังคาร 5 พ.ย. 62

(4) พุทธคยา-สุชาดา-เนรัญชรา-เวสาลี ปาวาลเจดียท
์ ป
ี่ ลงอายุสงั ขาร
ิ ารา
-วัดป่ ามหาวัน ทีก
่ าเนิดภิกษุ ณี-เกสรียา-กุสน
ิ ารา สาลวโนทยาน พุทธปรินพ
(5) กุสน
ิ พานสถูป-วิหาร
มกุฎพันธเจดีย-์ โทณเจดีย-์ ลุมพินี สถานทีป
่ ระสูต ิ
(6) ลุมพิน-ี เสาหินอโศก-มายาเทวีวห
ิ าร-สระโบกขรณี
-ด่าน ตม.เนปาล-อินเดีย-สาวัตถี-วัดพระเชตะวันบ ้านอนาถบิณฑิก+องคุลม
ี าล-แผ่นดินสูบเทวทัตต์
(7) สาวัตถี-ยกมปาฎิหาริย-์ พาราณสี
ิ ตนมฤคายวัน
(8) พาราณสี-สุวรรณภูม ิ : อิสป
11.55-16.40 6E97 พาราณสี-สุวรรณภูม ิ

พุธ 6 พ.ย. 62
พฤห ัส 7 พ.ย. 62
ศุกร์ 8 พ.ย. 62
เสาร์ 9 พ.ย. 62

กฐน
ิ 2 ข : 47,900.พักวัด+โรงแรม
วัดไทยสารนาถ
ศูนย์ปฏิบัตธิ รรมนานาชาติ
สนง.มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
(อาคารโรงแรมลักษมีฯ)

ศูนย์ปฏิบัตธิ รรมนานาชาติ
สนง.มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
(อาคารโรงแรมลักษมีฯ)

ิ ารา/
วัดไทยกุสน
วัดไทยกุสาวดี
Little Buddha
Zampala/Anand
วัดไทยเชตวัน/
วัดไทยสาวัตถี
วัดไทยสารนาถ
เดินทางกลับไทย

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั จะแจ้งก่อนล่วงหน้า : เวลาอินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชัว่ โมงครึ่ ง
วันแรก : สุ วรรณภูม-ิ พาราณสี -อิสิปตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนา-พิพธิ ภัณฑ์ -ล่องเรื อคงคา
เสาร์ 2 พ.ย. 62
06.30 น. – คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ E สายการบิน Indigo Airline (6E)
มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสาร ติดป้ายกระเป๋ า เช็คอินให้แก่ทุกท่าน
09.10 น. ออกเดินทางสู่ พาราณสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo Airline เที่ยวบินที่ 6E98 (ไม่มีบริ การอาหาร)
10.50 น. - (เวลาท้องถิ่น/อินเดีย ช้ ากว่าไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินนานาชาติพาราณสี /อินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง

-312.30 น. - เดินทางสู่ แดนพุทธภูมิโดยรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านสู่ สารนาถ ตาบลเป็ นที่ปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- บริ การอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ+เช็คอินเข้าที่พกั +พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
14.30 น.- ชมพิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ มีพระพุทธรู ปปางปฐมเทศนา เป็ นหิ นแกะสลักสมัยคุปตะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จาก Unesco องค์การสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลักหัวสิ งห์ 4 หัว ประจา 4 ทิศ+พุทธรู ปและเทวรู ปต่างๆ มากมาย
15.00 น.- ถึงป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ทัศนศึกษาและนมัสการ (1) ธัมมราชิ กาสถูป สถานที่แสดง
อนัตตลักขณสู ตรโปรดพระปั ญจวัคคียไ์ ด้บรรลุพระอรหันต์ในวันแรม 5 ค่า เดือน 6 สู ง 60 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
13 เมตร ปัจจุบนั เหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับจาพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า สู ง 61 เมตร
กว้าง 18 เมตร ปัจจุบนั เหลือ 5 เมตร ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบไว้ ให้ท่านอธิ ษฐานจิตมีบา้ นเรื อนที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

ิ ตนมฤคทายว ัน : ธ ัมเมกขสถูป ทีแ
ี่ ัว)
อิสป
่ สดงปฐมเทศนา ธ ัมมราชิกสถูป ทีแ
่ สดงอนัตตลักขณสูตร : เสาหินอโศก (สิงห์สห

เย็น

(3) เสาอโศก สู ง 15.25 เมตร ด้านบนมีสิงห์ 4 หัว หันหลังชนกัน ตราราชการอินเดียปั จจุบนั อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์สารนาถ
(4) ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย ์ โดยพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็ นองค์แรก สถานที่เกิดขึ้นแห่งวันอาสาฬหบูชา
สาธยายพระธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร ปฏิบตั ิธรรม และเวียนเทียนองค์มหาสถูปใหญ่ สู ง 33 เมตร มีเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 28 เมตร ซึ่ งพระเจ้าอโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงที่นี่ พ.ศ. 943-953 พระถังซัมจังมาที่นี่
พ.ศ. 1173-74 และอเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม (เกิดลอนดอน/อังกฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อายุ
19 ปี จึงมาเป็ นวิศกรที่อินเดีย ติดยศร้อยตรี ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย) ได้ขดุ ค้นพบ พ.ศ. 2378
- แวะนมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าพบกับปั ญจวัคคียค์ รั้งแรกหลังตรัสรู ้ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้าง
ปี พ.ศ.236 ต่อมาพระเจ้าหุมายุนมาหลบภัยถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจ้าอักบาร์ดดั แปลงเป็ นเจดียแ์ ปดเหลี่ยม

ล่องเรือคงคานที

ดูพระอาทิตย์ขน
ึ้ ยามเชา้ ริมฝั่งคงคา

มณิก ัณณิกาฆาต ท่าทีเ่ ผาศพ

มนต์เสน่หพ
์ าราณส ี มรดกโลก เมืองหลวงแห่งว ัฒนธรรมอินเดีย

17.30 น.- ออกเดินทางไปล่องเรื อแม่ นา้ คงคา+ชมท่านา้ มณิกรรณิกา ที่เผาศพซึ่ งไฟไม่เคยดับเลยประมาณ 4,000 กว่าปี
- ท่าทศวเมศที่ชาวฮินดูอาบน้ าล้างบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุ ริยะเทพ+ชมพิธีคงคาอาระตี ริ มฝั่งคาคงที่สวยงาม
20.00 น.– ถึงสารนาถ+บริ การอาหารค่า+ทาบุญทอดผ้ าป่ าบารุ งวัด (๑)+พักที่วดั ไทยสารนาถ/วัดไทยพาราณสี (ห้องละ 3-4 คน)
วันทีส่ อง : พาราณสี –พุทธคยา-พิธีแจกทาน+ยกเสาเอก+ทอดกฐิ นพุทธบูชา-ต้ นพระศรีมหาโพธิ์
อาทิตย์ 3 พ.ย. 62
05.30 น.–บริ การอาหารเช้าที่วดั ไทยฯ+จากนั้นออกเดินทางไปพุทธคยา (ระยะทาง 260 กม./ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)

-4เทีย่ ง - บริ การอาหารเที่ยง (แพ็ค)+ถึงพุทธคยา แวะร่ วมทาบุญมหากุศล ณ บริ เวณสร้างวัดไทยโพธิวหิ าร หมู่บา้ นสักกวาระ
13.30 น.- พิธีแจกทานแด่คนท้องถิ่นผูม้ ีรายได้นอ้ ยฐานะยากจน ณ หมู่บา้ นสักวาระ (ผูป้ ระสงค์จะเป็ นเจ้าภาพชุดละ 300 บาท)

หมายเหตุ : ของแจกทานประกอบด้วย (1) ข้าวสาร 1 ถุง (2) น้ ามันพืชมัสตาป (3) มันสาปะหลัง (4) อื่นๆ ที่เห็นสมควร/เงินรู ปี
14.30 น. – พิธียกเสาเอกศาลาเอนกประสงค์ ทรงไทย ณ บริเวณทีด่ ินสร้ างวัดไทยโพธิวิหาร (สานักงานใหญ่) โดย หลวงพ่อน้ อย
2561

ั้
ิ ากฤษ์ : อาคารบุญสาม ัคคีธรรมหรรษา 4 ชน
พิธวี างศล

จากว ันทอดกฐ ิน 18 พ.ย. 2561 – ว ันทอดกฐ ิน 3 พ.ย. 2562 เพือ
่ สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

2562

รายงานการสร้างกาแพงรอบว ัดฯ - สร้างกุฎส
ิ งฆ์กรรมฐาน - ถมทีด
่ น
ิ สร้าง ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย

15.30 น.- พิธีแห่ ผ้ากฐิ นพุทธบูชาสามัคคี จากทีด่ ินสร้ างวัดไทยโพธิวิหารไปรอบต้ นพระศรีมหาโพธิ์ คณะสวดมนต์ ตลอดทาง

-516.30 น.- พิธีทอดกฐิ นพุทธบูชาสามัคคี ณ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เจ้ าภาพกฐิ น กองละ 3,000 บาท จัดผ้ าไตรให้ ถวายกฐิ น 1 ชุ ด
(ทางวัดมอบของที่ระลึกให้ 3 รายการ : พระพุทธเมตตา 3 นิว้ 1 องค์ +หนังสื อแดนพุทธภูมิ 1 เล่ ม+พุทธมนต์ พธิ ี 1 เล่ม)

เย็น/ค่า –หลังพิธีทอดกฐินนาคณะสวดมนต์+เจริ ญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต่ รัสรู้ ของพระพุทธเจ้า
-นมัสการ (2) พระพุทธเมตตา อายุประมาณ 1,400 ปี ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทัศนศึกษาสัตตมหาสถาน
สถานที่เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการตรัสรู ้เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานที่สาคัญ คือ (3) พระแท่นวัชรอาสน์ หรื อ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สถานทีต
่ ร ัสรู ้

พระพุทธเมตตา

พระมหาเจดียพ
์ ท
ุ ธคยา พระแท่นว ัชรอาสน์ โพธิบ ัลล ังก์

โพธิ บลั ลังก์ใต้ตน้ โพธิ์ (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลินท์
+(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้ าอโศก สถานที่ทรงรับหญ้ากุสะ 8 กา จากโสตถิยพราหมณ์แล้วนาไป
ปูลาดเป็ นบัลลังก์ที่ตรัสรู ้ใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่าเดือน 6 (วิสาขบูชา) ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
- ถวายผ้าห่มเป็ นพุทธบูชา เวียนเทียนทักษิณารอบต้นพระศรี มหาโพธิ์ +จากนั้นให้ท่านอิสระทาบุญไหว้พระปิ ดทอง
20.00 น.- บริ การอาหารเย็น+พักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติ (อาคารโรงแรมลักษมีฯ) ห้องละ 2-3 เตียง มีน้ าอุ่น ฟรี ! wifi
วันทีส่ าม : พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อดา–ราชคฤห์ -เวฬุ วนั –เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม-ช้ อปปิ้ งตลาด จันทร์ 4 พ.ย. 62
06.00 น.- ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์+บริ การอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ+เดินทางสู่ ราชคฤห์เมืองหลวงแคว้นมคธสมัยพระเจ้าพิมพิสาร

-609.00 น.- นาคณะเดินธุ ดงค์ข้ ึนสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมัสการพระคันธกุฎที ี่ประทับของพระพุทธเจ้า+กุฏิพระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก
+ถา้ สุ กรขาตา ที่พระสารี บุตรบรรลุพระอรหันต์+ถา้ พระมหาโมลคัลลานะ+หน้ าผาเชิ งเขาคิชฌกูฏ สถานที่พระเทวทัตต์
กลิ้งหิ นใส่ พระพุทธเจ้าหมายปลงพระชนม์ ทาโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกัมพวัน วัดและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภัจจ์

เขาคิชฌกูฏ
ถา้ สูกรขาตาทีพ
่ ระสารีบุตรบรรลุธรรม

สถานทีพ
่ ระเทวทัตต์กลิง้ หินปลงพระชนม์

ถา้ พระมหาโมคค ัลลานะ

ทางขึน
้ เขาคิชฌกูฎ ประมาณ 800 เมตร

11.30 น.- บริ การอาหารกลางวัน (แพ็ค/ประหยัดเวลา)+จากนั้นเดินทางสู่ “บ้ านนาลันทา” ซึ่ งเป็ นบ้านเกิดของพระสารี บุตรและ
พระมหาโมคคัลลานะ+นมัสการ (3) หลวงพ่อดา อายุ 1,400 กว่าปี สร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปาละ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ไม่ถูก
ไฟไหม เมื่อครั้งถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระให้ท่านนัง่ รถม้า (คันละ 150 รู ปี) หรื อรถตุก๊ ๆ ไปไหว้หลวงพ่อดา
14.00 น.- (3) ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางพุทธศาสนาแห่งแรกที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก มีพระสงฆ์
นักศึกษาประมาณ 10,000 รู ป ครู อาจารย์ 1,500 คน+นมัสการ พระสถูปใหญ่ บรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารี บุตร

ั
หลวงพ่อน้อยนาคณะสกการะ
หลวงพ่อองค์ดา

มหาวิทยาล ัยนาล ันทา มหาวิทยาล ัยสงฆ์แห่งแรกของโลก : นาล ันทา

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาราลึก” ย้อนรอยอดีตครั้งพุทธกาล ณ วัดเวฬุ วนั วัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวาย
ซึ่ งพระอริ ยสงฆ์สาวก 1,250 รู ป ล้วนเป็ นเอหิ ภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันโดยมิได้นดั หมาย พระพุทธเจ้าแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ ทาให้เกิดวัน “มาฆบูชา” ขึ้นในโลก+(5) ชมตโปธาราม ที่อาบน้ าแร่ ร้อนแบ่งตามชนชั้นวรรณะ 4

ว ัดเวฬุว ัน แห่งแรกของโลก

เย็น/ค่า -กลับถึงพุทธคยา+ให้ท่านอิสระปฏิบตั ิธรรม ณ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ +หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
19.00 น. - บริ การอาหารเย็น+ทาบุญทอดผ้าป่ าบารุ งวัด (๒) พักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม (DIMC.) ห้องละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi

-7วันทีส่ ี่ : พุทธคยา-สุ ชาดา-เนรัญชรา-ไวสาลี–วัดป่ ามหาวัน–ปาวาลเจดีย์–กุสินารา
อังคาร 5 พ.ย. 62
06.00 น.- บริ การอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ+นมัสการอชปาลนิโครธสถานที่ (๑) รับข้ าวมธุปายาสของนางสุ ชาดา (๒) เสวยวิมุตติสุขใน
สั ปดาห์ ที่ 5 หลังจากตรัสรู ้ (๓) รับคาอาราธนาให้ แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม (๔) พญามารกราบ
ทูลให้ ปรินิพพาน ซึ่ งพระพุทธองค์ไม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตัณหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยายัว่ ยวนให้เกิดกิเลส

อชปาลนิโครธ จุดร ับข้าวมธุปายาส : สถูปบ้านนางสุชาดา

แม่นา้ เนร ัญชา ท่าสุปติฏฐะ ทีล
่ อยถาดอธิษฐานจิตเทีย
่ งทาย

07.00 น. –ทัศนศึกษา “สุ ชาดาสถูป” หรื อ บ้านนางสุ ชาดา บุตรของกฎุมพี ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้ วายข้าวมธุ ปายาสแด่
พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ณ ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทรของบุคคลผูเ้ ลี้ยงแพะ) และเป็ นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ใน
สัปดาห์ที่ 5 หลังจากตรัสรู ้แล้ว+ชมท่ าสุ ปปติฏฐะ ณ ริ มฝั่ง แม่ นา้ เนรัญชรา สถานที่ทรงลอยถาดทองคาอธิษฐานจิต
เที่ยงทายว่าจะได้สาเร็ จเป็ นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณหรื อไม่ ?+สถานที่รับหญ้ากุสะจากโสตถิยะพราหมณ์
13.00 น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแคว้นวัชชี +บริ การอาหารกลางวัน (แพ็ค) ณ ร้านอาหาร ริ มสระโบกขรณี หน้าเมืองเวสาลี
14.00 น. – นมัสการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารว่าจะปริ นิพพานภายใน 3 เดือน
15.00 น.– ถึง (2) วัดป่ ามหาวัน สถานทีเ่ กิดขึน้ แห่ งภิกษุณีสงฆ์ องค์ แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมัสการ
พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชม “เสาหินอโศก” มีรูปปั้ นสิ งโตอยูบ่ นหัวเสาที่ยงั สมบูรณ์อยูม่ ีสองแห่ง ณ ที่น้ ี และสังกัส
สนคร+นมัสการ“พระคันธกุฎ”ี ที่ประทับทรงจาพรรษาที่ 5 ของพระพุทธเจ้า ซึ่ งเจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิได้ทูล
อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็ นต้นกาเนิดแห่งน้ าพระพุทธมนต์ที่พระอานนท์ได้เรี ยนบทรัตนสู ตรและ
รับประทานบาตรมาประพรมทัว่ เมืองเวสาลี ทาให้ภยั ทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภัย+อหิวาตกภัย+อมนุสสภัย อันตรายหายไป

ั
ปาวาลเจดีย ์ ทีป
่ ลงอายุสงขาร

้ แห่งภิกษุสงฆ์ : เวสาลี (ว ัชชี)
ว ัดป่ามหาว ัน ทีเ่ กิดขึน

เกสรียาสถูป (แคว ้นวัชชี-มัลละ)

17.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผ่านหมู่บา้ นเกสรี ยา+นมัสการ (3) เกสะเรี ยสถูป (เกสริ ยา) สร้างสมัยเดียวกับ สาญจีสถูป
20.00 น.- ถึงกุสินารา+บริ การอาหารค่า+ทาบุญทอดผ้ าป่ าบารุ งวัด (๓) พักที่วดั ไทยกุสินารา/หรื อวัดธิเบต (ทานอาหารวัดไทย)
วันที่ห้า : กุสินารา สาลวโนทยาน ทีป่ รินิพพาน-ลุมพินี (เนปาล) ทีป่ ระสู ติ มายาเทวีวหิ าร-เสาหินอโศก พุธ 6 พ.ย. 62
06.00 น.– บริ การอาหารเช้าที่วดั ไทยฯ/+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจ้ามัลละกษัตริ ย ์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ นมัสการ
เช้ า
(1) ปริ นิพพานสถูป ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบสถานที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า+(2) ปรินิพพานวิหาร
ซึ่งโอปูคยู และอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470 นาคณะสวดมนต์เจริ ญสมาธิ ภาวนา ณ เบื้องหน้าองค์
พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซึ่ งนายช่างชาวเมืองมถุราชื่อ “ถินา” สร้าง พ.ศ.950 +
นมัสการ (3) มณฑป ที่ประดิษฐานพระพุทธสรี ระ+(4) มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ

-8(5) โทณพราหมณ์ เจดีย์ ที่โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุให้แก่ราชทูตทั้ง 7 เมือง รวมกุสินาราเป็ น 8 เมือง

สาลวโนทยาน : กุสินารา สถานทีป่ รินิพพาน

พระพุทธปรินิพพาน สร้ าง พ.ศ. 950

มกุฎพันธนเจดีย์ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

10.00 น.–ออกเดินทางสู่ ประเทศเนปาล (ระยะทาง 170 กม./4 ชม.)+บริ การอาหารเที่ยงระหว่างทาง ณ วัดไทย 960 จุดพักรถ
14.00 น.–ถึงด่านชายแดน (เตรี ยม Passport ไว้กบั ตัว บางกรณี ให้ถือไปให้เจ้าหน้าที่ ตม.อินเดีย) ผ่านด่าน ตม.อินเดีย–เนปาล
15.30 น.- ถึงลุมพินี+เช็คอินเข้าโรงแรมแล้วเดินทางสู่ “สวนลุมพินี” เดินทางไปประมาณ 500 เมตร (นัง่ รถตุก๊ คันละ 100 RS.)
16.30 น.–ถึง “ชาตสถาน ลุมพินี” สถานที่ประสู ติของพระพุทธเจ้า+สวดมนต์เจริ ญสมาธิ เวียนเทียน (1) เสาหินพระเจ้ าอโศก
และ+(2) มายาเทวีวหิ าร อนุสรณ์สถานแห่งการประสู ติกาล ภายในวิหาร มีซากอิฐโบราณอายุ 2,300 กว่าปี
มีหินแกะสลักเป็ นรู ปแสดงการประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ ขณะที่พระนางสิ ริมหามายาเทวีทรงประทับยืนเหนี่ยว
กิ่งไม้สาละ ซึ่ งประสู ติจากพระพุทธมารดาในท่าประทับยืน ทรงย่างพระบาทได้ 7 ก้าว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา
+(3) ชม “สระโบกขรณี” เป็ นสถานที่สรงสนานของพระพุทธมารดา ในวันเพ็ญ ขึน้ 15 ค่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี )
+(4) วัดวาอาราม เขตสั งฆาราม มีซากหักปรักพังของวัดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ เป็ น 1 ใน 84,000 วัด

ลุมพิน ี : สถานทีป
่ ระสูต ิ (เนปาล) มายาเทวีวห
ิ าร อนุสรณ์การประสูต ิ รอยพระบาท 1 ใน 7 เก ้า

+(5) ไหว้ “พระโพธิสัตว์ สิทธัตถราชกุการ” (พระพุทธเจ้าน้อย) ทาพิธีหล่อที่ทอ้ งสนามหลวงไทยอัญเชิญไปลุมพินี
19.30 น. - บริการอาหารค่า+พักทีโ่ รงแรม Little Buddha/Ananda/Zampala/Pawan หรื อเทียบเท่า
วันที่หก : ลุมพินี (เนปาล)-สาวัตถี (อินเดีย) ยมกปาฎิหาริย์-บ้ านอนาถบิณฑิกะ-องคุลีมาล-วัดพระเชตวัน พฤหัส 7 พ.ย. 62
07.00 น.–บริ การอาหารเช้าที่โรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผ่านด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้ า/เทีย่ ง - เยีย่ มชมวัดไทย 960 เข้าห้องน้ า+ทานโรตีฯ+จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสาวัตถี+บริ การอาหารกลางวันระหว่างทาง
15.00 น.- เดินทางถึง “สาวัตถี” เมืองหลวงแคว้นโกศลที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช องค์อคั รศาสนูปถัมภ์
ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยูท่ ี่สาวัตถีนานที่สุด รวม 25 พรรษา โดยประทับอยูท่ ี่วดั เชตวันมหาวิหาร ซึ่ งอนาถบิณฑิกะ
เศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา และวัดบุพพาราม ซึ่งนางวิสาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ล้านคน)
ปั จจุบนั เหลือเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์ +นมัสการยมกปาฏิหาริย์ สถานที่แสดงปาฎิหาริ ยเ์ ป็ นคู่ๆ ตามอาการ 32
ของพระพุทธเจ้า มีน้ าและไฟไหลออกคนละทาง ก่อนเสด็จขึ้นไปจาพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาที่ 7 แล้ว
เสด็จลงจากสวรรค์ที่สังกัสสนคร+ทัศนศึกษาบ้ านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูม้ ีกอ้ นข้าวแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง
อัครมหาอุบาสกอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็ นผูส้ ร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร+บ้ านเดิมขององคุลมี าลมีบิดาเป็ นอามาตย์ปุโรหิต

-9-

ยมกปาฏิหาริย ์

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ว ัดพระเชตว ันมหาวิหาร

เจดียพ
์ ระอรห ันต์ 8 ทิศ

17.00 น.- นาคณะสวดมนต์เจริ ญสมาธิภาวนา ณ วัดพระเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยูน่ านที่สุด รวม 19
พรรษา เป็ นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สาคัญ นมัสการ“พระคันธกุฎ”ี ประจาฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน
+โรงอุโบสถเป็ นที่ทาสั งฆกรรม ต้นกาเนิดอุโบสถในปั จจุบนั +ธรรมสภาใหญ่ สถานที่แสดงธรรม+กุฏิพระอสี ติ
มหาสาวก 80 รู ป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระสี วลี พระราหุล พระองคุลมี าล ฯลฯ เป็ นต้น
+นมัสการต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะนาเมล็ดพันธุ์มาจากต้นโพธิ์ พุทธคยา
โดยพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเพาะชา อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็ นผูป้ ลูก พระอานนท์ผดู ้ ูแลรักษาตามพระพุทธบัญชา
จึงได้ชื่อว่า “อานันทโพธิ์” มีอายุยนื ยาวมาถึงปั จจุบนั 2,500 กว่าปี +เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ นาสวดพระคาถาบูชาฯ
11.30 น. –บริ การอาหารกลางวันที่วดั ไทย/โรงแรม+ทอดผ้าป่ าบารุ งวัด (๕)+เดินทางไปอัคราที่ต้ งั ทัชมาฮาล (500 กม./9 ชม.)
19.00 น.- บริ การอาหารค่า+ทาบุญทอดผ้ าป่ าบารุ งวัด (๕)+(พักวัดไทยเชตะวัน/วัดไทยสาวัตถี) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีเ่ จ็ด : สาวัตถี-พาราณสี
ศุกร์ 8 พ.ย. 62
11.30 น. –บริ การอาหารกลางวันที่วดั ไทย/โรงแรม+ทอดผ้าป่ าบารุ งวัด (๕)+เดินทางไปเมืองพาราณสี (340 กม./8-9 ชัว่ โมง)
เช้ า/เทีย่ ง/บ่ าย –เดินทางผ่านเมืองอโยธยา (ตานานที่เกิดขึ้นแห่งรามเกียรติ์)+สุ ลต่านปูร์+ดอนปูร์+จนถึงสารนาถ เมืองพาราณสี
20.00 น.– ถึงสารนาถ+บริ การอาหารค่า+ทาบุญทอดผ้ าป่ าบารุ งวัด (๕)+พักที่วดั ไทยสารนาถ/วัดไทยพาราณสี (ห้องละ 3-4 คน)
A2 : บริการอาหารค่า+พักที่โรงแรม GMT.Plaza/ Surabhe/Hidustan Int./Amaya/Westinn หรื อเทียบเท่า (ที่ใกล้สนามบิน)
วันทีแ่ ปด : สาวัตถี–พาราณสี –พิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ-ปฐมเทศนนา-สุ วรรณภูมิ
เสาร์ 9 พ.ย. 62
06.00 น. – บริ การอาหารเช้าที่วดั ไทยฯ/โรงแรม+จากนั้นไปเดินทางไปสนามบินพาราณสี (ระยะทาง 15 กม./ 20 นาที)
07.00 น. - นาคณะสวดมนต์ทาวัตรเช้า+เจริ ญสมาธิภาวนา ณ ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา+นมัสการลาแดนพุทธภูมิ
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพาราณสี +เช็คอินแจกบัตรที่นงั่ โดยสาร+บริการอาหารกล่อง+ขนมปัง+ผลไม้
11.55 น. - ออกเดินทางสู่ พาราณสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo Airline เที่ยวบินที่ 6E97 (ไม่มีบริ การอาหาร)
16.40 น. – ถึงสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจา+ความประทับใจ “อิม่ บุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์ ”
เงือ
่ นไขบริการท ัวร์ : ท่านละ A1 : 29,999.-บาท / A2 : 36,999.-บาท
A1 : พ ักโรงแรม 1+ว ัดไทย 4+ศูนย์ธรรมหรรษา 2 คืน รวม 7 คืน ท่านละ 29,999.A2 : พ ักโรงแรม 7 คืน ท่านละ 37,999.- บาท (ห ้องละ 2 คน) พักเดีย
่ ว+เพิม
่ 7,000.ี ห
ื สุทธิบรรณ ทาวีซา่ แบบติดเล่มปกติ ลดท่านละ 3,000.-บาท)
(เฉพาะพระสงฆ์+แม่ชม
ี นังสอ
ว ันสม ัคร/ร ับ Passport จ่ายม ัดจาก่อน 15,000.- บาท/สว่ นทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 30 วัน

หลักฐานในการเดินทาง : ส่ งก่อนวันเดินทางอย่างน้ อยไม่ ต่ากว่า 15 วัน
(1) หนังสื อเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(2) สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
(3) รู ปถ่ายภาพสี พ้นื ขาว ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว (2 X 2 ) จานวน 3 ใบ
่ แบบออนไลน์ให้ไปสแกนนิว้ มือ
้ ทีส
หมายเหตุ : บริษ ัทฯ ทาวีซา
่ นามบินอินเดีย

(พืน้ หลังขาวเท่านั้น)
สู ง 2 นิว้
กว้าง 2 นิว้

เงื่อนไขรายการทัวร์ : อัตรานีร้ วม :- (อัตราค่าบริ การข้างบน) -10  ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ–ย่างกุง้ –คยา-กรุ งเทพ  ค่าวีซ่าอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 A1: ค่ าทีพ่ กั ศูนย์ ปฏิบัติธรรม 2+วัดไทยฯ/วัดนานาชาติ 4+โรงแรม 1 หรื อ A2: พักโรงแรมมาตรฐาน 3+4 ดาว (รวม 7 คืน)
 ค่าอาหาร+ค่าเข้าชมสถานที่ซ่ ึงระบุไว้ในรายการ  ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม (น้ าหนักเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทัวร์ )
 ประกันภัยในการเดินทาง กรณี ที่เสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท (คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่ าง 1-75 ปี และกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง
50 % ของวงเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคุม้ ครอง คือ ไม่มีการคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริ ษทั ประกันภัยฯ)
 กรุ ณาวางเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อคืน
เงินได้ บางกรณี อาจเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกาหนด หรื อบางกรณี จะเปลี่ยนชื่อไม่ได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด เว้นแต่กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หักเงินค่าตัว๋ ที่จ่ายแล้วตามเป็ นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ขอวงเงินของราคา ในทุกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน (น้อยกว่า 15 วัน) บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ในทุกรณี
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการในทัวร์ น้ ีได้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติ
การจลาจล และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธเข้าเมืองโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองต้นทางหรื อปลายทาง ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม กรณี จาเป็ นต้องเปลี่ยนสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรานีไ้ ม่ รวม :- (อัตราค่าบริ การข้างบน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ +คนข ับรถ+เด็ กรถ+เด็ กขนประเป๋าตามว ัด+โรงแรม อินเดีย-เนปาล เก็บทิปรวม (100 ฿ X 8 ว ัน)
ทงนี
ั้ ้ ขอเก็บทีเดียวคนละ 800 บาท วันแรกทีส
่ นามบินฯ และทิปห ัวหน้าท ัวร์ไทยให้ตามความเหมาะสม/ศร ัทธาทีท
่ า
่ นพึงพอใจ
่ วชาญชานาญรอบรูเ้ รือ
หมายเหตุ :- โปรแกรมท ัวร์อน
ิ เดียสาค ัญทีส
่ ด
ุ จะต้องมีธรรมวิทยากรทีเ่ ชีย
่ งแดนพุทธภูม ิ พระธรรมวิทยากร/ผูท
้ รงคุณวุฒท
ิ เี่ ป็นวิทยากร ทางบริษ ัทฯ ได้จ ัดงบบูชาธรรมไว้แล้ว ท่านจะถวาย/ทิปฯ เพิม
่ ส่วนต ัวได้ตามศร ัทธา

ใบแจ้งประสงค์รว่ มทาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐ ิน ณ ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร พุทธคยา อินเดีย
ห ้องพักสงฆ์ 200,000 บาท
ห ้องน้ าอย่างดี 50,000 บาท
บุญกฐ ิน 3,000 บาท
เสาศาลาต ้นละ 10,000 บาท
ดินถมวัด/รถคันละ 300 บาท
หรือทาบุญตามศร ัทธา

ชื่ อ-นามสกล...................................................................................................................................................................................
อุทศิ ให้ ........................................................................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
บ้านเลขที่................................หมู่ที่........ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ....................................................จังหวัด..................................รหัส................
โทร.................................................................................................E-mail : .................................................................................
ไลน์ ไอดี (Line ID) :……………………………………… ไม่ตอ้ งการใบอนุ โมทนาบัตร (กรณี ตอ้ งการส่ งทางไปรษณี ย)์
ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้ออกในนามของ.......................................................................................................................
โอนเงินทาบุญ 4 ธนาคาร สาขาเซ็ นทร ัลปิ่ นเกล้า : พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ – ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
กสิกรไทย 013-329-1695/กรุงไทย 031-024-8035/ไทยพาณิชย์ 246-258-6773/กรุงเทพ 909-013-0239

