
        ดกูอ่นอานนท ์สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล คอื สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ประสตู ิ(ลมุพนี)ี 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ตรัสรูเ้ป็นพระ

อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (พุทธคยา) 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสตูร (สารนาถ) 1, สถานที่
เราตถาคตเจา้เสด็จดับขนัธปรนิพิพาน (กสุนิารา) 1, สถานทีท่ัง้ 4 ต าบลนีแ้ล ควรทีพุ่ทธบรษัิท คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก

อบุาสกิา ผูม้คีวามเชือ่ความเลือ่มใสในพระตถาคตเจา้ ควรด ู(นมัสการ) และควรจะใหเ้กดิความสงัเวชทั่วกนั 
                    ดกูอ่นอานนท ์ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไดเ้ทีย่วจารกิไปยังพุทธสงัเวชนยีสถานเหลา่นี ้ดว้ยความศรัทธาเลือ่มใส 

ชนทัง้หลายเหลา่นัน้ ครัน้ท ากาลกริยิาลง กายแตกดบัจักเขา้สูส่คุตโิลกสวรรค”์ (พระพุทธพจน/์คมัภรีม์หาปรนิพิพานสตูร) 

  
 
 

 
 

      License No. 
        11/09047 

 
 

 
 

    

 

ทวัรอ์นิเดยี-เนปาล : C ครบ 4 ต าบล+8 พุทธสถาน+ทชัมาฮาล+วดัอสัดารม์ จนัปารต์ (10 วัน) 
นมสัการพทุธสงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล สถานทีป่ระสูต ิ(ลมุพนิ)ี - ทีต่รสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ 
เจดยีพ์ทุธคยา พระพุทธเมตตา (พทุธคยา) - ท ีแ่สดงปฐมเทศนา (สารนาถ) - ทีป่รนิพิพาน  
(กุสนิารา) - ราชคฤห ์เวฬุวนั ตโปธาราม เขาคชิฌกฏู หลวงพอ่ด า มหาวทิยาลยันาลนัทา - 
พาราณส ีลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา – สาวตัถ ีเชตวนัมหาวหิาร บา้นอนาถบณิฑกิะ บา้นองคลุมีาล   

ยมกปาฏหิารยิ-์เวสาล ีปาวาลเจดยี ์วดัป่ามหาวนั-ทชัมาฮาล อคัราฟอรต์-นวิเดล ีวดัอสัดารม์   
 

                              
   
  

 
 
 
             
 

    สวนลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสูต ิ(เนปาล)         เจดยีพ์ุทธคยา อนุสรณแ์หง่ตรสัรู ้       ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้             

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

   อสิปิตนมฤคทายวนั : ปฐมเทศนา  สาลวโนทยาน กสุนิารา : สถานทีป่รนิพิพาน     ปรนิพิพานสถปุ : สถานทีป่รนิพิพาน 

                                                                     

                            
  

 
 
 

 
    ลอ่งเรอืแมน่ า้คง/พาราณส ี      ทชัมาฮาล มหศัจรรย ์1 ใน 7  พระราชวงัอคัราฟอรต์/อคัรา  วดัฮนิดอูสัดารม์/นวิเดล ี         

 
 
 
 

 
 

6 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62  : C บนิไปโกลกตัตา้-กลบัจากนวิเดล ี: เดนิทางทกุวนัเสาร ์ 
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บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

น าสวดมนตภ์าวนา : พระวทิยากรวดัไทยโพธวิหิาร พระมหาอาทติย-์ดร.พระมหาปรญิณภัสทร-์พระอ.ชมอ้ย 
ธรรมวทิยากร : ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D./ทมีงาน I-India 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

 
License No. 

11/03632 

                          

http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/
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โปรแกรม C : บินไปโกลกตัต้า+กลบัจากนิวเดล ี10 วนั  (สังเชนียสถาน 4 ต าบล+รวมกบัคณะโปรแกรมหลกั A) 
วนัเดนิทาง 9 คนื/10 วนั 

BKK-CCU-DEL-BKK 
โปรแกรม C : บนิไปโกลกตัตา้+บนิกลบันวิเดล ี

ครบ 4 ต าบล+8 พุทธสถาน+ทชัมาฮาล+นวิเดล ี

C1 : 43,333.- 
พักวดั+โรงแรม 

C2 : 49,999.- 
พักโรงแรมตลอด 

6-14 ต.ค./13-21 ต.ค. 
20-28 ต.ค. 

 

กฐนิวัดไทยโพธวิหิาร 

17-25 พ.ย. 
 

สาธยายพระไตรปิฎก 
5-13 ธ.ค./8-16 ธ.ค. 

 

สวดมนตข์า้มปี A 
26 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 

สวดมนตข์า้มปี B 

29 ธ.ค.61-6 ม.ค.62 
 

19-27 ม.ค. 

2-10 ก.พ./9-17 ก.พ. 
 

มาฆบูชา16-24 ก.พ. 
 

23 ก.พ.-3 ม.ีค. 
2-10 ม.ีค./9-17 ม.ีค. 

6-24 ม.ีค./ 23-31 ม.ีค. 

(1) 05.10-06.25 SG84 บนิสุวรรณภมู-ิโกลกตัตา้ 

      พุทธคยา+สชุาดาสถปู-เนรัญชรา+ 

      ตน้พระศรมีหาโพธิ+์สตัตมหาสถาน 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมฯ 
ส านักงานมลูนธิ ิ
วัดไทยโพธวิหิาร 

OM International 
Tathagat/Narachra 

Tajdarbar/Amaya 

(2) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-ชวีกมัพวนั- 
     วดัเวฬวุนั-ตโปธาราม-คกุขังพระเจา้พมิพสิาร- 

     หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลยันาลนัทา-สวนลฎัฐวินั 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมฯ 
ส านักงานมลูนธิ ิ
วัดไทยโพธวิหิาร 

OM International 
Tathagat/Narachra 

Tajdarbar/Amaya 

(3) พุทธคยา-เวสาล ีปาวาลเจดยี ์ปลงอายสุงัขาร 
    -วดัป่ามหาวนั ทีก่ าเนดิภกิษุณี+เกสรยีา+กสุนิารา 

วดัไทยกสุนิารา/ 
วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Imperial/ 
Om Residency 

(4) กสุนิารา สาลวโนทยาน ปรนิพิพานสถปู-วหิาร 

     มกฎุพันธเจดยี-์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ

Little Buddha 

Ananda/Green 

Little Buddha 

Zapala/Ananda 

(5) ลมุพนิ-ีสาวัตถ ีวดัพระเชตะวนั-บา้นองคลุมีาล- 

     อนาถบณิฑกิะ-ยกมปาฎหิารยิ-์ทีป่ฐพสีบูคนบาป 

วดัไทยเชตวนั/ 

วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Pawan 

Residency 

(6) สาวตัถ-ีพาราณส ีอสิปิตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา       
     พพิธิภัณฑส์ารนาถ สงิโตหนิ 4 หัว ฯลฯ 

วดัไทยสารนาถ/ 
วัดพทุธนานาชาต ิ

Surabhe/Westinn/  
Amaya/Inhustan Int. 

(7) พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา-เจาคนัธสีถูป-อัครา โรงแรม 3+4 ดาว โรงแรม 3+4 ดาว 

(8) ทชัมาฮาล-อคัราฟอรต์-นวิเดล-ีตลาดจันปารต์ โรงแรม 3+4 ดาว โรงแรม 3+4 ดาว 

(9) อนิเดยีเกต+พพิธิภัณฑน์วิเดล ีพระบรมสารรีกิธาต ุ  
       21.20-03.00 น. SG 88 นวิเดล-ีสุวรรณภูม ิ 

พระสงฆ/์แมช่ ี
ลดทา่นละ2,900.- 

กลบัไทย 
พักเดีย่ว+10,000.- 

 

     วนัแรก  : สุวรรณภูม-ิโกลกตัต้า-พุทธคยา- ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ           (เช็คอนิคืนวันศุกร์/ตีสาม)       เสาร์ 

03.00 น.- พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Spicejet (SG) มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ   
05.10 น.- ออกเดินทางสู่โกลกตัต้า ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spicejet เทีย่วบินที่ SG 84 (ไม่มีบริการอาหาร) 
06.25 น.- (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย) ถึงสนามบินนานาชาติโกลกตัต้า/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง-ศุลกากร 
07.00 น.- เดินทางสู่พุทธคยาโดยรถโคช้ปรับอากาศ (คนนอ้ยใชร้ถตู/้แวนปรับอากาศ) บริการอาหารเชา้+กลางวนั ระหวา่งทาง 

บางกรณ ี: บริษัทฯ อาจจะให้บินลงพุทธคยา ไปสังเวชนียสถาน 4 ต าบล พร้อมกบัโปรแกรมหลกั A (8M) มีบินทุกวันเสาร์ 
08.00 น. – คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เค๊าน์เตอร์  N  สายการบิน MYANMAR  AIRWAYS  (8M)  
10.10 น. – ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่8M 336 (มีบริการอาหาร) 
11.00 น. – ถึงสนามบินย่างกุ้ง พม่า (เวลาพม่าชา้กวา่ไทย 30 นาที) แวะรับคน ณ สนามบินนานาชาติยา่งกุง้ (ไม่เปลีย่นเคร่ือง) 
12.00 น. - ออกเดินทางสู่พุทธคยา  อนิเดีย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่8M 601 (มีบริการอาหาร) 
13.20 น. - (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย ช้ากว่าไทย 1 ช่ัวโมงคร่ึง) ถึงสนามบินนานาชาติคยา/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

16.00 น.- ถึงพุทธคยา ต าบลเป็นท่ีตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้+เช็คอินเขา้ท่ีพกัฯ ท าธุระส่วนตวั พกัผอ่นอิริยาบถ 
17.00 น.- ทศันศึกษา “สุชาดาสถูป” หรือ บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่ 
                 พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ัง แม่น า้เนรัญชรา สถานท่ีทรงลอยถาด 
                 ทองค าอธิษฐานจิตเท่ียงทายวา่จะไดส้ าเร็จพระโพธิญาณหรือไม่ ?+สถานที่รับหญ้ากุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 
18.00 น.- เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้    พระพุทธเมตตา     พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา   พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์
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 เยน็     -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน  
               สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ 
              โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 
                +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 
                ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวยีนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท้่านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
  เยน็/ค ่า  - บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้าอุ่น ฟรี ! wifi 
  หมายเหตุ : C2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/ หรือเทยีบเท่า 

      วนัทีส่อง  :  พุทธคยา-นาลนัทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม                  อาทติย์ 
05.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแควน้มคธ ท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้พิมพิสาร (70 กม.) 
08.00 น.- เดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมสัการพระคันธกุฎท่ีีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก+ 
              ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ า้พระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์
 
 
  
 
 
 

  ราชคฤห ์: มูลคนัธกฎุ ีเขาคชิฌกฎู   สถานทีเ่ทวทตักลิง้หนิปลงพระชนม ์         ถ า้สกุรขาตา         ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ 
 

11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนาลนัทา+จากนั้นเดินทางไปสู่ “บ้านนาลนัทา” ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
      พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด า อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูกไฟไหม 
       เม่ืออดีตคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท้่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือเดินทางเทา้ไปวหิารหลวงพอ่ด า 
14.00 น.- (3) ชมมหาวทิยาลัยนาลนัทา เป็นมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 

 
 
 

  
                                                        
 

     น ัง่รถมา้ไปไหว ้       หลวงพอ่องคด์ า                 มหาวทิยาลยันาลนัทา              วดัเวฬวนัแหง่แรกของโลก : ราชคฤห ์
 

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาร าลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
               ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 
16.00 น.- (6) ชมคุกเป็นคุมขังพระเจ้าพมิพสิาร+(7) รอยเกวยีโบราณ+(8) ถ า้มหาสมบัติของพระเจ้าพมิพสิาร+กลบัพุทธคยา 
เยน็/ค ่า  - ถึงพุทธคยา+บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.)+ท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างวดัไทยโพธิวหิาร 
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หมายเหตุ : C2 บริการอาหารเยน็+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/หรือเทยีบเท่า  

      วนัทีส่าม  :  พุทธคยา-ไวสาล-ีปาวาลเจดีย์ -วดัป่ามหาวนั-เกสรียสถูป-กุสินารา                                  จันทร์ 
06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลีบุตรท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้อโศก)  
11.30  น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี 
12.30 น. – นมสัการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขารวา่จะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
14.00 น.– ถึง (2) วดัป่ามหาวัน สถานทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสังกสั 
                 สนคร+นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวพีระนามวา่มหาลิไดทู้ล 
                 อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพุทธมนตท่ี์พระอานนทไ์ดเ้รียนบทรัตนสูตรและ 
             รับประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี ท าใหภ้ยัทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภยั+อหิวาตกภยั+อมนุสสภยั อนัตรายหายไป 
 
                                                                                                
 
 
 
   ปาวาลเจดยี ์ทีป่ลงอายุสงัขาร     วดัป่ามหาวนั ทีเ่กดิข ึน้แหง่ภกิษุสงฆ ์: เวสาล ี(วชัช)ี    เกสรยีาสถปู (แควน้วชัช-ีมัลละ) 

  

 15.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมยัเดียวกบั “สาญจีสถูป” 
 19.00 น.- ถึงกุสินารา+บริการอาหารค ่า+ทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+พกัท่ีวดัไทยกุสินารา  หรือวดัธิเบต/วดัมหินดอร์ในเครือวดัไทยฯ 

    หมายเหตุ : ส าหรับ C2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko/ Imperial/Residency/Adelphi Grande  

       วนัทีส่ี่  :  กุสินารา (อินเดีย) - ลุมพนีิ (เนปาล) มายาเทววีหิาร-เสาหินอโศก                                 องัคาร 
 06.00 น.– บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์เมืองกุสินารา นมสัการ 
 เช้า           (1) ปรินิพพานสถูป ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้+(2) ปรินิพพานวิหาร 
                                                                                                                                        
                                                                             
 
 
 
 
  
                 ซ่ึงโอปูคย ูและอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470  น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ เบ้ืองหนา้องค ์
                 พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซ่ึงนายช่างชาวเมืองมถุราช่ือ “ถินา” สร้าง พ.ศ.950 + 
                 นมสัการ (3) มณฑป ท่ีประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(4) มกุฏพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

 
สาลวโนทยาน : กสิุนารา สถานทีป่รินิพพาน 

 
พระพุทธปรินิพพาน สร้าง พ.ศ. 950 

 
มกฎุพนัธนเจดย์ี ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ 

แนะน า : ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation 

Center) สาขาของวัดไทยโพธวิหิาร อยูห่า่งจากตน้โพธิ ์500 เมตร ไดร้ับอปุถมัภจ์ากบรษัิท 

ในเครอืธรรมหรรษา เป็นทีต่ัง้ส านักงานมลูนธิวิัดไทยโพธวิหิาร ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมลูนธิฯิ 
ตามกฎหมายอนิเดยี เมือ่ 5 ธ.ค.57 ปัจจบุนัก าลงัสรา้งวัดฯ ณ พทุธคยา บนทีด่นิ 1 ไรเ่ศษ  
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                (5) โทณพราหมณ์เจดีย์ ท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุใหแ้ก่ราชทูตทั้ง 7 เมือง รวมกุสินาราเป็น 8 เมือง 
  11.00 น.–บริการอาหารกลางวนัท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+หลงัอาหารใหท้่านเยีย่มชมวดั+ถ่ายรูปท่ีระลึก ณ พระมหาธาตุเจดีย ์
  12.00 น.–จากน้ันเดินทางสู่สวนลุมพนีิ  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport มอบใหท้างบริษทัฯ)  
  15.30 น.–ถึงด่านชายแดนแวะพกัเขา้หอ้งน ้า วดัไทย 960+ด่ืมชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะเจา้หนา้ท่ี ท าเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล) 
  16.30 น.– ถึง “สวนลุมพนีิ” สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้+สวดมนตเ์จริญสมาธิเวียนเทียน ณ (6) เสาหินพระเจ้าอโศก  
                   และ+(7) มายาเทววีหิาร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวหิาร มีซากอิฐโบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 

 
    ลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสตู ิ(เนปาล)   มายาเทววีหิาร อนุสรณ์การประสตู ิ  รอยพระบาท 1 ใน 7 เกา้ 

                  มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีพระนางสิริมหามายาเทวทีรงประทบัยนืเหน่ียว 
                  ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทบัยนื ทรงยา่งพระบาทได ้7 กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา     
              +(8) ชม “สระโบกขรณ”ี เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพุทธมารดา ในวนัเพญ็ ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  
 18.00 น.- C1/C2 : บริการอาหารค ่า+พกัที่โรงแรม little Buddha/Ananda/ Zampala/Buddhmaya หรือเทียบเท่า  

      วนัที่ห้า : ลุมพนีิ-สาวตัถี (อนิเดีย)-อนาถบิณฑิกะ-องคุลมีาล-เชตวนัมหาวหิาร                               พุธ 
 06.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผา่นด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 เช้า         - เยีย่มชมวดัไทย 960 เขา้หอ้งน ้า+ทานโรตีฯ+เดินทางสู่สาวตัถี อดีตเมืองหลวงแควน้โกศลท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
                  ปเสนทิโกศลมหาราช อคัรศาสนูปถมัภท่ี์ส าคญั ซ่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่สาวตัถีนานท่ีสุด รวม 25 พรรษา  
                  โดยประทบัอยูท่ี่วดัเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา  และวดับุพพาราม ซ่ึง 
                  นางวสิาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ลา้นคน) ปัจจุบนัเหลือเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์ 
  11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั (แพค็/กล่อง) ระหวา่งทาง+เดินทางต่อถึงเมือง “สาวัตถี” ราชธานีแควน้โกศล 
  15.30 น.-นมสัการยมกปาฏิหาริย์ สถานท่ีแสดงปาฎิหาริยเ์ป็นคู่ๆ ตามอาการ 32 ของพระพุทธเจา้ มีน ้าและไฟไหลออก 
                  คนละทาง ก่อนเสด็จข้ึนไปจ าพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาท่ี 7 แลว้เสด็จลงจากสวรรคท่ี์สังกสัสนคร 
                 +ทศันศึกษาบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้มีก้อนข้าวแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง อคัรมหาอุบาสกอนัดับหน่ึง 
                                                      
 

 
  
                                                                                                                                                            
 
           ยมกปาฏหิารยิ ์               บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี          วดัพระเชตวนัมหาวหิาร           เจดยีพ์ระอรหนัต ์8 ทศิ 
             

  16.30 น.- น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ วดัพระเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัอยูน่านท่ีสุด รวม 19 
  เยน็          พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญั นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ประจ าฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน 
                 +โรงอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม ตน้ก าเนิดอุโบสถในปัจจุบนั+ธรรมสภาใหญ่ สถานท่ีแสดงธรรม+กุฏิพระอสีติ 
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                 มหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาล ีพระสีวล ีพระราหุล พระองคุลมีาล ฯลฯ  
                  เป็นตน้+นมสัการตน้อานันทโพธ์ิ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงรับสั่งใหพ้ระมหาโมคคลัลานะน าเมล็ดพนัธ์ุมาจาก 
                 พุทธคยา พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเพาะช า อนาถบิณฑิกะเศรษบีขดุหลุมปลูก  และพระอานนทผ์ูดู้แลรักษา 
                 จึงไดช่ื้อวา่ “อานันทโพธ์ิ” มีอายยุนืยาวมาถึงปัจจุบนั  2,500 กวา่ปี+เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทศิ น าสวดพระคาถาบูชาฯ 
    19.00 น.- เดินทางถึงเมือง “สาวตัถี” บริการอาหารค ่า+พกัวดัไทยเชตะวนั/วดัไทยสาวตัถี/วดัเกาหลี หรือวดัพุธนานาชาติ 
    หมายเหตุ : ส าหรับ C2 พกัโรงแรม : บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko/Pawan/Residency/Ashoka 

     วนัที่หก : สาวตัถี–พาราณสี–พพิธิภัณฑ์สารนาถ- อสิิปตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนา                     พฤหัส    
     05.30 น. – บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นไปเมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 320 กม./8-9 ชัว่โมง) 
     เช้า/เทีย่ง/บ่าย–บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ระหวา่งทาง+จากนั้นเดินทางต่อไปจนถึงสารนาถ เมืองพาราณสี  
    15.30 น.- ชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
                    จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจ า 4 ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
    16.00 น.- ถึงป่าอสิิปตนมฤคทายวัน สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ทศันศึกษาและนมสัการ (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานท่ีแสดง 
                  อนตัตลกัขณสูตรโปรดพระปัญจวคัคียไ์ดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นวนัแรม  5 ค ่า เดือน 6 สูง 60 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
                  13 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎ ีสถานท่ีประทบัจ าพรรษาแรกของพระพุทธเจา้ สูง 61 เมตร  
                  กวา้ง 18 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 5 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบไว ้ใหท้่านอธิษฐานจิตมีบา้นเรือนท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข 
                    
                      
 
 
 

 
     อสิปิตนมฤคทายวนั : ธมัเมกขสถปู ทีแ่สดงปฐมเทศนา  ธมัมราชกิสถปู ทีแ่สดงอนัตตลกัขณสตูร : เสาหนิอโศก (สงิหส์ีห่ัว) 
 

                    (3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ดา้นบนมีสิงห์ 4 หวั หนัหลงัชนกนั ตราราชการอินเดียปัจจุบนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ารนาถ  
                    (4) ยสเจดีย์ สถานท่ีแสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาโปรด 
                     ปัญจวคัคีย ์โดยพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก สถานท่ีเกิดข้ึนแห่งวนัอาสาฬหบูชา 
                     สาธยายพระธัมมจักกปัปวตัตนสูตร ปฏิบติัธรรม และเวยีนเทียนองคม์หาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้น  
                     ผา่ศูนยก์ลาง 28 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงท่ีน่ี พ.ศ. 943-953 พระถงัซมัจงัมาท่ีน่ี 
                     พ.ศ. 1173-74 และอเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม (เกิดลอนดอน/องักฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อาย ุ 
                     19 ปี จึงมาเป็นวศิกรท่ีอินเดีย ติดยศร้อยตรี ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย) ไดขุ้ดคน้พบ พ.ศ. 2378 
   20.00 น.– ถึง “สารนาถ” บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+และพกัท่ีวดัไทยสารนาถ (หอ้งละ 3-4 คน) 
   หมายเหตุ : C2 บริการอาหาร+พกัที่โรงแรม Meridian/Hidustan International/Amaya/Westinn/Surabhe หรือเทยีบเท่า 

   วนัทีเ่จ็ด  :  พาราณสี–ล่องเรือแม่น า้คงคา–อคัรา                                                                          ศุกร์   

  หมายเหตุ : การล่องเรือคงคาใหเ้ลือก (1) เวลาเชา้รุ่งอรุณพระอาทิตยข้ึ์น (2) เวลาเยน็พระอาทิตยต์กดินชมพิธีคงคาอาระตี 
  04.30 น.- ต่ืนนอนเตรียมตวัออกเดินทางไปท่าเรือราชฆาต หรือท่าทศวเมศ (ควรไปล่องเรือก่อนแลว้กลบัมาอาบน ้ าทีหลงั) 
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  05.00 น.- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น า้คงคา+ชมท่าน า้มณกิณัณกิา ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบัเลยประมาณ 4,000 กวา่ปี 
          - ท่าทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบน ้าลา้งบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระอาทิตยข้ึ์นเหนือร่ิมฝ่ังคาคงท่ีสวยงาม 
  

     
 
 
 
 
       พาราณส ี: ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา         รุง่อรุณชมพระอาทติยข์ ึน้ รมิฝั่งคงคา       มณิกณัณิกาฆาต ทา่ทีเ่ผาศพ  
 

  07.30 น.-บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+ออกเดินทางไปนมสัการ เจาคันธีสถูป สถานท่ีพระพุทธเจา้พบปัญจวคัคีย ์
  เช้า          คร้ังแรกหลงัตรัสรู้ พระเจา้อโศกสร้างปี พ.ศ.236 ซ่ึงพระเจา้หุมายนุมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกับาร์      
               ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม+จากนั้นเดินทางไปเมืองอคัรา ผา่นเมืองกานปูร์จนถึงอคัรา ท่ีตั้งของทชัมาฮาล  
  เทีย่ง/บ่าย/เยน็ -บริการอาหารเท่ียง (แพค็) ระหวา่งทาง+น าคณะสวดมนตป์ฏิบติัธรรม+ฟังบรรยายสรุปแดนพุทธภูมิ 
  19.00 น.- ถึงอคัรา+บริการอาหารค ่า+และพกัท่ีโรงแรมในเมืองอคัรา ระดบั 3+4 ดาว  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  วนัทีแ่ปด  :  อคัรา ทชัมาฮาล-อคัราฟอร์ต-นิวเดล ีตลาดจันปาร์ต     (ทชัมาฮาล/ปิดวันศุกร์)           เสาร์    

  06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+เท่ียวชม “ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL)”  ส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก อนุสรณ์สถาน 
  เช้า           แห่งความรัก “สุสานต านานรักบันลือโลก” ซ่ึงพระเจา้ชาจาฮาล รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศโ์มกุล (1.พระเจา้บาร์บูร์/ 
                 2.หุมายนุ/3.อกับาร์/4.ชาจงัครีย/์5.ชาจาฮาล/6.ออรังเซบฯ/12.บะหะรา ชาฟาร์ชา สุดทา้ย) สร้างใหพ้ระนางมุมตสั  
                 อคัรมเหสี  เป็นส่ิงแทนความรักอนัยิง่ใหญ่อลงัการระดบัโลก ใชเ้วลาก่อสร้าง 22 ปี คือ เร่ิมสร้างปี พ.ศ. 2174  
                 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2196 รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งส้ินเป็นเงิน 40 ลา้นรูปีย ์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวอมชมพูยามค ่าคืนตอ้ง  
                 แสงจนัทร์จะสวยงามอยา่งยิง่สมกบัเป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก มีหลุมฝ่ังศพของพระนางดา้นในใตต้วัอาคาร  
                                    2549        ชารจ์าฮาล - มมุตสั                         2552                                2558 

                                                                    
                   
 

  
                                               สุสานต านานรกับนัลอืโลก   อนุสรณ์สถานแหง่ความรกั  คนไมม่คีวามรกั มาแลว้จะมรีกั         
 

                 ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายมมุนาดา้นทิศตะวนัออก และพระเจา้ชาจาฮาลตอ้งการจะสร้างทชัมาฮาลเป็นหินอ่อนสีด าส าหรับ 
                 ฝังศพพระองคเ์อง อยูฝ่ั่งตรงขา้มทิศตะวนัตก มีสะพานเช่ือมต่อกบัทชัมาฮาลหินอ่อนสีขาว มีแม่น ้ายมมุนาขั้นกลาง  
                 เพียงแต่ไดว้างฐานเท่านั้น ต่อมาถูกเจา้ชายออรังคเ์ซบโอรสยดึอ านาจแลว้จบัพระราชบิดาไปขงัไวใ้นวงัอคัราฟอร์ต 
 10.00 น.- ชมพระราชวงัอคัราฟอร์ต (AGRA FORT) มีป้อมปราการสูง 20 กวา่เมตร 3 ชั้น คือ ด่านจระเข ้ด่านชา้ง ด่านมนุษย ์  
                พระเจา้อกับาร์มหาราช สร้างปี ค.ศ.1565 (พ.ศ.2108) ยาวถึง 2.5 กม. แลว้เสร็จในสมยัพระเจา้ชาจาฮาล ซ่ึงเจา้ชาย 
                ออรังเซบ พระราชโอรสปฏิวติัแลว้ให้คุมขงัพระเจา้ชาจาฮาล ณ มุขแปดเหล่ียม มีจุดชมววิท่ีมองเห็นทชัมาฮาลได ้
                อยา่งชดัเจน และเป็นท่ีส้ินพระชนมข์องพระเจา้ชาจาฮาล ภายในมีทอ้งพระโรง-ต าหนกั-ฮาเร็มสนม 2,500 กวา่คน 
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                                                              หอ้งดนตร ีพระราชวงัช ัน้ใน            

 
    
 
 

   
                     พระราชวงัอคัราฟอรต์                                                                   บรเิวณทีก่กัขงัพระเจา้ชารจ์าฮาล                                                                                                                                                                                                                
  

11.30 น.-บริการอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม+ออกเดินทางสู่นิวเลดีเมืองหลวงของอินเดีย บนเส้นทางด่วนพิเศษ (200 กม./3 ชม.) 
                     16.00 น.- ถึงนิวเดลี+อิสระชอ้ปป้ิงท่ี “ตลาดจันปาร์ต” อนัมีช่ือของอินเดีย มีสินคา้นานาชนิด เช่น ทั้งของเก่าโบราณ+ร่วมสมยั  

18.00 น.- บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร+จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 3+4 ดาว  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
     วนัทีเ่ก้า  :  อนิเดียเกต-บ้านมหาตมะคานธี-พพิธิภัณฑ์นิวเดล ีพระบรมสารีริกธาตุ-กรุงเทพฯ       อาทติย์ 

06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเท่ียวชมเมืองหลวง ณ จุดท่ีไดช่ื้อวา่ “สนามหลวงอินเดีย” ตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
08.00 น.- เท่ียวชม “อินเดียเกต” ณ สวนสาธารณะใหญ่ คลา้ยประตูชยัของฝร่ังเศส  มี “จิตกาธาน” สถานท่ีเผาศพของท่าน  
                 “มหาตมะคานธี” บิดาของชาวอินเดียอนุสรณ์สถานวรีชนสมยัสงครามโลก 2  อิฐทุกกอ้นจารึกช่ือของผูเ้สียชีวติ 
10.00 น.- ชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติประจ าเมืองหลวงนิวเดลี มีศิลปะวตัถุโบราณมากมายใหเ้ดินชมตามอธัยาศยั 
                 (คา่เขา้ชมคนไทย 500 รูปี) นมสัการ“พระบรมสารีริกธาตุ” ซ่ึง มร.วลิเลี่ยม แคลกตัน เปปเป้ นกัโบราณชาวองักฤษ 
                 ไดข้ดุคน้พบท่ีซากสถูปเจดีย ์ณ เมืองกบิลพสัดุ ์ฝ่ังอินเดีย  เม่ือ พ.ศ. 2441+ขณะนั้นท่าน เครสเคอสัน เป็นอุปราช  
                 หรือขา้หลวงใหญ่ปกครองอินเดีย จึงไดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุท่ีขดุพบให้ประเทศไทย  ในหลวงรัชกาลท่ี 5 ได ้
                 โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยายมราช (ป้ัน สุขมุ เปรียญ) เม่ือคร้ังเป็นพระยาสุขมุนยัวนิิต เดินทางไปอินเดียเพื่ออญัเชิญ 
                  พระบรมสารีริกธาตุมายงัไทย และทรงโปรดใหส้ร้างพระบรมบรรพรตเจดีย ์“ภูเขาทอง” วดัสะเกศ ประกอบพิธี 
                  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เม่ือวนัท่ี 23 พ.ค. 2442 โดยสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าอษัฎางคเ์ดชาวธุ กรมขนุนคร 
                  ราชสีมา เสด็จแทนพระองคซ่ึ์งทรงพระอาพาธ ซ่ึงเป็นพระบรมสารีริกธาตุรุ่นเดียวกนัท่ีขุดพบแลว้เก็บรักษาไว ้
                  ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตินิวเดลีแห่งน้ี นบัวา่เป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้จริงๆ ท่ีหาดูไดย้าก 
         

        อนิเดยีเกต                    2550       พพิธิภณัฑน์วิเดล ี พระบรมสารรีกิธาต ุ ทีข่ดุพบจากกบลิพสัดุน์คร                                                                                                                                                                           
 
 
 
  
  
11.00 น.- เยีย่มชม “บ้านมหาตมะคานธี” เป็นพิพิธภณัฑเ์ก็บรวบรวมอุปกรณ์ของใชป้ระจ าตวัและประวติัเร่ืองราวของบุคคล 
                ท่ีไดช่ื้อวา่ “บิดาของชาวอนิเดีย” ผูน้ าในการเรียกร้องเอกราชจากองักฤษ+ชมจุดท่ีท่านถูกลอบยงิเสียชีวติท่ีลานธรรม 
12.00 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+จากนั้นนัง่รถผา่น (รัฐบาลหา้มไม่ให้จอดรถ) เท่ียวชมตึกอาคารรัฐสภาอนิเดีย    
14.00 น.- ชมวดัฮินดู “AKSHADHAM” อสัดาร์ม (อาศธรรม) หรือ อาศรัทธา วดัฮินดูใหญ่สวยท่ีสุดในโลก ใจกลางนิวเดลี 
                 ยิง่ใหญ่อลงัการ เล่ากนัวา่เจา้อาวาสวดัน้ีบวชตั้งแต่เด็กแลว้ไปบ าเพญ็เพียร ณ เทือกเขาหิมาลยั จนส าเร็จฌานพิเศษ 
                 แลว้มาสร้างวดัแห่งน้ีข้ึน โดยมีมหาเศรษฐีใจบุญมีศรัทธาอนัแรงกลา้บริจาคทรัพยส์ร้างมูลค่ากวา่หา้พนัลา้นรูปี  
                 นบัวา่เป็นวดัฮินดูท่ียิง่ใหญ่วจิิตรงดงามท่ีสุดในโลก มีบริเวณกวา้งถึง 86,342 ตารางฟุต สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู 
                 แกะสลกั และปูพื้นดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลกั ตวัโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ 
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                รอบโดมแกะเป็นเศียรชา้งจ านวน 148 เศียร ดา้นในบรรจุเทพเจา้ฮินดูแกะสลกักวา่ 20,000 องค ์ใชเ้วลาสร้าง 5 ปี  
                ออกแบบโดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นสถาปัตยกรรมฮินดู ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมคัร นกับวช ช่างศิลปะ  
18.00 น.- ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี+บริหารอาหารเยน็ (แพค็) ณ สนามบิน พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
19.00 น.  - หวัหนา้ทวัร์บริการเช็คอินแจกบตัรท่ีนัง่โดยสาร+โหลดกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก.+ผา่นด่าน ตม.อินเดีย 
21.20 น. – ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Spicejet เทีย่วบินที่ SG 87  นอนผกัผ่อนบนเคร่ือง 

       วนัทีสิ่บ  :  นิวเดล ี– สุวรรณภูม ิ                                                                                                      จันทร์   

03.00 น. - ถึงสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร์” 
 

เง ือ่นไขบรกิารทวัร ์ :  ทา่นละ C1 : 43,333.-บาท / C2: 49,999.-บาท  
C1 : พักโรงแรม 3+วดัไทย 3+ศนูยธ์รรมหรรษา 2 คนื รวม 8 คนื ทา่นละ 43,333.-  

C2 : พักโรงแรม 8 คนื ทา่นละ 49,999.- บาท (หอ้งละ 2 คน) พกัเดีย่วเพิม่ 10,000.-  
 (เฉพาะพระสงฆ+์สามเณร+แมช่มีหีนังสอืสทุธบิรรณ ลดทา่นละ 3,000.- บาท) 

วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 15,000.- บาท/สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน 
 

 
 
 

 หลกัฐานในการเดินทาง  :  ส่งก่อนวนัเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า  15 วนั                
        (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน              
        (2)  ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จ านวน  1 ชุด 
        (3)  รูปถ่ายภาพสีพื้นขาว  ขนาดกวา้ง 2 น้ิว  ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จ านวน 4 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ จะท าวซีา่ออนไลนใ์หไ้ปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิอนิเดยี 
                  ทีเ่คานเ์ตอร ์ตม.ขาเขา้ มอีายวุซีา่ 2 เดอืน กรณีตอ้งการไปท า 
                  วซีา่ปกต ิอายวุซีา่ 6 เดอืน-1 ปี ตอ้งไปสแกนนิว้มอืทีศ่นูยท์ าวซีา่ 
                  อนิเดยีดว้ยตนเอง และตอ้งเสยีคา่วซีา่เพิม่อกีทา่น 1,500.-(1 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ : กรณีเลอืกพกัทีว่ดัไทยในอนิเดยี หรอืศนูยป์ฏบิตัธิรรม ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัปจัจยัถวายช าระหนีส้งฆ ์เป็น 
         คา่อาหาร-น า้ไฟ ตามสมควรแกฐ่านะของวดัแลว้ ถอืเป็นประเพณีปฏบิตัทิ ีท่กุคณะตอ้งรว่มพธิที าบุญทอดผา้ป่า 

         เป็นการสว่นตวัใหท้ าบุญตามก าลงัทรพัย/์ตามศรทัธา ปจัจยัทอดผา้ป่ามไิดน้ ามาช าระหนีส้งฆ ์ถวายไปใชใ้น 
         กจิการตา่งๆ ของวดั ถอืประเพณีปฏบิตัทิ ีว่า่ เมือ่เราเขา้ไปถงึวดัก็จะท าบุญสรา้งบารม ีแมจ้ะไมไ่ดพ้กัทีว่ดั การ 

         ทอดผา้ป่าจะท าเป็นพธิกีาร จะไมท่ าเพยีงแคร่วบรวมเงนิแลว้ใสซ่องถวายวดั บางทา่นอาจจะคดิวา่เมือ่ซือ้ทวัร ์

         แลว้ท าไมตอ้งมาเก็บเงนิท าบุญทอดผา้ป่าอกี ทา่นทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มพธิทีอดผา้ป่า เพือ่สะดวกใหเ้ลอืกพกัทีโ่รงแรม 
         พกัวดัไทยในอนิเดยี เพือ่สะดวกในการจดัหอ้งพกั ควรแยกพกัชาย/หญงิ มาเป็นคูต่อ้งแยกของใชส้ว่นตวัไวเ้ลย 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน) 
เท่าขนาดจริง ใช้รูปทาบดูได้ 

สูง 2 นิว้ 

 
กว้าง 2 นิว้ 
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เง่ือนไขรายการทวัร์  :  ใหผู้เ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั สุวรรณภูมิ–โกลกตัตา้–คยา-เดลี-สุวรรณภูมิ    ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ 
 C1 : ค่าทีพ่กัศูนย์ปฏิบัติธรรม 2+วดัไทย/วดันานาชาติ 3 +โรงแรม 3 หรือ C2 : พกัโรงแรมมาตรฐาน 3+4 ดาว รวม 8 คืน    
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ  ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม (น ้าหนกัเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท (คุม้ครอง  
      ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 1-75 ปี  และกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  
      50 % ของวงเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี  
      ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง คือ ไม่มีการคุม้ครอง ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ)  
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้  าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น  
 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์ หรือถา้ 
       ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ขอวงเงินของราคา ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั (นอ้ยกวา่ 15 วนั) ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธเขา้
เมืองโดยด่านตรวจคนเขา้เมืองตน้ทางหรือปลายทาง ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใหใ้นทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  
       ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการแลว้ทั้งหมด 
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน 
      วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้บางกรณีอาจจะเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด  
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ 
       ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 ส าหรับผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือการแจง้เขา้ 
        แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ท่ีด่าน ตม.ไทย ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
กรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีเท่ียวบินเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง ซ่ึงท่านไดจ้องไว ้กรุณาแจง้
ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 

อตัรานีไ้ม่รวม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน)               ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม  อนิเดีย-เนปาล-พม่า เกบ็ทปิรวม คนละ 800 บาท 
และทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ให้ตามความเหมาะสมทีท่่านพงึพอใจ ทั้งนี ้จะเกบ็วนัแรกทีเ่ดินทางถึงอนิเดีย เพราะต้องจ่ายทปิทุกวัน 
หมายเหตุ :- นิมนต์พระธรรมวทิยากร/เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวทิยากร ได้จัดงบบูชาธรรมไว้แล้ว ท่านจะถวายเพิม่ได้ตามศรัทธา     
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

      License No. 
        11/09047 

 

ใบจองทวัรอ์นิเดยี 
                       วันทีจ่อง ………………………….……… 

ชือ่ผูจ้อง/Name ………………….……………… นามสกลุ/Last Name …………………………….. 
โทรศพัท/์Tel ……………………………..……… E-Mail ………………………………………………….  

โปรแกรมทัวร ์…………………………….……………… วันเดนิทาง …………………………………………… 

ราคา …………………………บาท   ผูใ้หญ ่………ทา่น / เด็ก ………ทา่น  จ านวนผูเ้ดนิทาง ………ทา่น   
 
 

กรณุากรอกรายละเอยีดตามความเป็นจรงิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการกรอกวซีา่อนิเดยี 
ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก  (กรณุากรอกภาษาองักฤษ) 
 

ทีอ่ยู/่Address ……………………………………………… ต าบล/Sub District ………………………………..………… 
อ าเภอ/City …………………………..… จังหวดั/Province ……………………….….…รหัส/Zip Code………….……  
อาชพี/Occupation ………………………….……………..… ต าแหน่ง/Position………………….…………………..… 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………….……..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถานภาพ       โสด         สมรส       หยา่ 
ชือ่–สกลุ ของบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………....….……….……… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..…………… 
ชือ่–สกลุ ของมารดา (ภาษาอังกฤษ) ………………..…………..…..…… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..…………… 
ชือ่–สกลุ ของคูส่มรส (ภาษาอังกฤษ) ………………......………………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………….. 
 

หากเป็นเยาวชน ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ กรณุากรอกขอ้มลูดงันี ้
ชือ่ – สกลุ ของบดิา (ภาษาอังกฤษ) ………………..………..…………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..…………… 
ชือ่ – สกลุ ของมารดา (ภาษาอังกฤษ) ………………..………..………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..…………… 

ทีอ่ยูท่ีท่ างานของ ผูป้กครอง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

กรณีพาสปอรต์ ตา่งชาต ิขอทีอ่ยูบ่คุคลทีรู่จ้กั ในประเทศผูถ้อืพาสปอรต์  
ชือ่/Name ………………………………………….… นามสกลุ/Last Name …………………….……………..……  
ทีอ่ยู/่Address …………………………………… ต าบล/Sub District ………………………………..……………………
อ าเภอ/City …………………………..… จังหวดั/Province ……………………….….…รหัส/Zip Code………….…… 
โทรศพัท/์Tel ……………………………………… E-Mail ………………………………………………………………… 
  

กรอกขอ้มลูการเดนิทางสว่นตวั 
 

ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีหรอืไม ่
 เคย (หากเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ)     ไมเ่คย 
 

เลขทีว่ซีา่อนิเดยี/India Visa No. ……………………………………..…… (Visa ทีเ่ดนิทางครัง้ลา่สดุ) 

วนัออกวซีา่/Date of Issus ………………………… วนัหมดอาย/ุDate of Expiry ………………………… 
 

เคยไปประเทศไหนบา้ง ในเลม่พาสปอตร ์ปจัจบุนั ในเวลา 10 ปี 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………….………… 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

 
License No. 

11/03632 

                          

 



 
 

 
  
 

 
 
 

       30    กรกฎาคม    2561   (วนัท าสัญญาซ้ือทีด่ินสร้างวดัฯ) 
     เร่ือง      ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพซ้ือท่ีดินสร้างวดัไทยโพธิวหิาร   
  เจริญพร/เรียน ท่านสมาชิกธรรมหรรษาทวัร์/ธรรมหรรษาทีว/ีธรรมหรรษาวทิย/ุกลุ่มไลน์ในเครือธรรมหรรษาฯ 
  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รูปภาพประกอบฯ การซ้ือท่ีดินสร้างวดัไทยโพธิวหิาร    จ  านวน  1  ชุด 

 

ดว้ย วดัไทยโพธิวิหาร  พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย  ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
อนิเดีย เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี 5 ธ.ค. 2557 ขณะนี ้ทางวดัได้ท าสัญญาซ้ือ
ทีด่ิน เน้ือที ่1 ไร่เศษ  ใช้งบประมาณ 16,000,000.- รูปี (สิบหกล้านรูปีถ้วน) หรือประมาณ 8,000,000.-บาท (แปด-
ล้านบาทถ้วน) ได้จ่ายมัดจ าแล้ว 1,000,000.-รูปี (หน่ึงลา้นรูปีถว้น) ยังค้างช าระหนีส่้วนทีเ่หลืออกี 15,000,000.-รูปี  
(สิบห้าล้านรูปีถ้วน) หรือ 7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) วนัส้ินสุดสัญญา 30 ม.ค. 62 (6 เดือน) 

มูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร  จึงขอเชิญท่านผูมี้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซ้ือทีด่ินสร้างวดัไทยโพธิวิหาร ถวาย 
เป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา โพธิมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้  ดงัรายการต่อไปน้ี :- 

เจ้าภาพ 1 ตาราวา : 20,000.- บาท เจ้าภาพ 1 ตารางเมตร : 5,000.- บาท เจ้าภาพ 1 ตารางฟุต : 1,500.- บาท 

เจ้าภาพ 1 ตารางคืบ : 800.- บาท เจ้าภาพ 1 ตารางนิว้ : 100.- บาท หรือ ท าบุญตามศรัทธา 

จึงขออนุโมทนาบุญ (ขออนุโมทนาขอบคุณ) มา ณ โอกาสนี ้ หวงัวา่คงไดรั้บสายธารศรัทธาจากท่านใน
กิจกรรมงานบุญอ่ืนๆ ของวดัไทยโพธิวหิารต่อไป  การบอกบุญในคร้ังนีห้ากไม่เป็นทีพ่อใจ ขออภัยมา ณ ที่นีด้้วย  
  ดว้ยอ านาจแห่งกุศลทานการบริจาคในคร้ังน้ี  และอ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  จงดลบนัดาลประทาน 
พรใหท้่านและครอบครัว  จงเจริญดว้ย อาย ุวรรณะ สุขะ  พละ ปฏิภาณธนสารสมบติั ทุกทิพาราตรีกาล  เทอญ. 

 

                              ขอเจริญพร                                                 
  
 
                                                                                     (พระมหาปิยะณัฐ  กตฺิติโสภโณ : พระอาจารย์มหาอาทติย์)                     
                                                                                         ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร                      
                                                                                                                     เจ้าอาวาสวดัไทยโพธิวิหาร                      
         

                                                                                                         ขออนุโมทนาบุญ / ขอแสดงความนบัถือ 
            

         
                         (ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล : อาจารย์มหาทวิา/ดร.เบิร์ต)  

                                                      รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
                           ไวยาวจักร/ประธานผู้ริเร่ิมและอุปถัมภ์สร้างวดัไทยโพธิวหิาร 

 

วดัไทยโพธวิหิาร  Wat Thai Bodhivihara  
 

Siddhartha Nagar, Ward No.16 P.O. Boodhgaya 824231 Dist. Gaya, Bihar, India 

16 สทิธารถ นาการ ์(หมูบ่า้นสทิธตัถะ) พุทธคยา เมอืงคยา รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี 824231 
www.watthaibodhi.com   E-mail : watthaibodhi@hotmail.com  Tel : (+91) 9934665476 

 
  

ศูนย์ประสานงานสร้างวดัไทยโพธิวหิาร  
ธรรมหรรษาทวัร์-ธรรมหรรษาทวีี/วทิยุ 
71/4 ถ.บรมราชชนนี ป่ินเกลา้ กทม.10700 
โทร. 02-8845683-6 โทรสาร 02-8845682                               

โอนเงนิท าบุญเขา้ธนาคาร วดัไทยโพธวิหิาร  
ชือ่บญัช ี“ พระมหาปิยะณฐั กตฺิตโิสภโณ – 

       และ/หรอื ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ ” 

ธนาคาร : สาขาเซ็นทรลั ป่ินเกลา้    
- กสกิรไทย      ออมทรัพย ์   013-329-1695 

- กรุงไทย        ออมทรัพย ์   031-024-8035 
- ไทยพาณชิย ์ ออมทรัพย ์   246-258-6773 

- กรุงเทพ        สะสมทรัพย ์  909-013-0239 
         

พระมหาปิยะณัฐ (พระมหาอาทิตย)์ เจ้าอาวาส 
ไทย(+66) 0851792961 อินเดีย(+91) 9939992245 
ดร.เบิร์ต :ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277 
อินเดีย : (+91) 9934665476, 7755883856                                                                   

http://www.watthaibodhi.com/
mailto:watthaibodhi@hotmail.com


หนังสอืรับรองจากส านักงานทะเบยีนทอ้งถิน่ อ าเภอคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 
การจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายอนิเดยี เป็นองคก์รการกศุล  

“ Wat Thai Bodhivihara Ttust : มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร ” 
 

 
 

คณะกรรมการมลูนธิวิดัไทยโพธิว์หิาร (ชุดที ่2)  15 ม.ีค. 60 – ปจัจบุนั 

1.  พระมหาปิยะณฐั  กตฺิตโิสภโณ (พระอาจารยม์หาอาทติย)์   ประธานอ านวยการมลูนธิ ิ
2.  พระอาจารยธ์รีะพงษ ์ สเุมโธ (พระธรรมทตูไทยฯ)              รองประธานอ านวยการมลูนธิ ิ
3.  ดร.นติกิานต ์ ธรรมหรรษากลุ (ไวยาวจักรวดั ฝ่ายไทย)      รองประธานอ านวยการมลูนธิ ิ
4.  พระมหาศภุวฒัน ์ สภุทฺโท (วดัเขาวงั จ.ราชบรุ)ี                  กรรมการมลูนธิ ิ
5.  พระอาจารยก์ติตพิงษ ์ จตฺิตคตฺุโต           กรรมการมลูนธิ ิ
6.  พระครปูลดัประดษิฐ ์ ธมฺมธโีร                                            กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศกัด ิ)์ 
7.  พระอาจารยช์มอ้ย สธุมฺโม           กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศกัด ิ)์ 
8.  นายดายานนัท ์ กมุาร       (ไวยาวจักรวดั ฝ่ายอนิเดยี)        กรรมการเลขานกุารมลูนธิ ิ
9.  นายสะส ิ ปราสาท                               กรรมการมลูนธิ ิ
10. นายองัคดั กมุาร ชารม์า           กรรมการมลูนธิ ิ
11. นายเชทเทนดรา  กมุาร ซงิห ์                   กรรมการมลูนธิ ิ
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณทีด่นิสรา้งวดั หา่งจากตน้พระศรมีหาโพธิ ์6.9 กม. 
ดา้นหนา้ตดิถนน 8 ชอ่งจราจร ดา้นหลงัตดิทะเลสาบอา่งเก็บน า้ 
โครงการกอ่สรา้ง อาคารทีพ่กัสงฆ-์ผูแ้สวงบญุ 4 ช ัน้ 40 หอ้ง 
สรา้งศาลาเอนกประสงค ์ ช ัน้บน พระใหญ ่“หลวงพอ่ด า” 
สรา้งหอ้งน า้ 20 หอ้ง (พระสงฆ ์3/ชาย 7/หญงิ 10) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

บรเิวณทีด่นิสรา้งวดั หา่งจากตน้พระศรมีหาโพธิ ์6.9 กม. 
ดา้นหนา้ตดิถนน 8 ชอ่งจราจร ดา้นหลงัตดิทะเลสาบอา่งเก็บน า้ 
โครงการกอ่สรา้ง อาคารทีพ่กัสงฆ-์ผูแ้สวงบญุ 4 ช ัน้ 40 หอ้ง  

สรา้งศาลาเอนกประสงค ์ ช ัน้บน พระใหญ ่“หลวงพอ่ด า” 
สรา้งหอ้งน า้ 20 หอ้ง (พระสงฆ ์3/ชาย 7/หญงิ 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบแจง้ประสงคร์ว่มท าบญุซือ้ทีด่นิสรา้ง วดัไทยโพธวิหิาร พทุธคยา อนิเดยี 
           

       1 ตารางวา 20,000 บาท         1 ตารางเมตร 5,000 บาท      บญุกฐนิ 2,561 บาท     
        1 ตารางฟตุ 1,500 บาท          1 ตารางคบื 800 บาท       หรอืท าบุญตามศรทัธา 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกล................................................................................................................................................................................... 
อุทศิให้........................................................................................................................จ านวนเงิน...........................................บาท 
บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย....................................................ถนน.......................................................... 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................................จงัหวดั..................................รหสั................ 
โทร.................................................................................................E-mail : ................................................................................. 
 ไลน์ ไอดี (Line ID) :………………………………………        ไม่ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร (กรณีตอ้งการส่งทางไปรษณีย)์ 
      ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร ใหอ้อกในนามของ.......................................................................................................................  

 


