
กําหนดเดนิทาง 
 โครงการอุปสมบทจาริกบญุ แดนพทุธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ  

วันที่ 16 - 24 ธันวาคม  2558 (8 M : 9 วัน) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 ***************************************  

วันพุธที่ 16 ธนัวาคม 2558 (1) กรุงเทพฯ – แยงกอน/ย่างกุง้ – คยา – พทุธคยา  
08.00 น.  พร้อมกันที่สนามบิน “สุวรรณภูมิ”  
09.30 น.  เดินทางถึงประตูขึ้นเคร่ืองบิน GATE…..(ดูข้อมูลจากป้ายระบุเที่ยวบิน ภายในสนามบิน)  
10.15 น.  ออกเดินทางสู่...ย่างกุ้ง  รับประทานอาหาร บนเครื่องบิน  
11.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน “มิงกาลาโดง” (แยงกอน / ย่างกุ้ง) 
              (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที)  
              พิธีตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากร  รอเวลาเปล่ียนเคร่ืองบิน ภายในสนามบินประมาณ 1 ชม.  

12.00 น.  เดินทางสู่...คยา  (บินตรง 2 ชม. 20 นาที) รับประทานอาหาร บนเครื่องบิน  
13.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน “คยา” (เวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 90 นาที)  
              พิธีตรวจคนเข้าเมือง / ศุลกากร จากน้ัน เดินทางสู่...วัดไทยพุทธคยา  
 16.00 น.  พร้อมกัน ณ หอ้งประชุมสัมมนาโพธิคยาวิชชาลัย  
               กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา  
               หัวหน้าพระธรรมฑูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ มณฑลพิธี ที่รับรอง  
               จากน้ัน ประกอบพิธีปลงผมนาค  พระเทพโพธิวิเทศ กล่าวนําประกอบพีธีปลงผมนาค 
  ในโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูม ิเฉลิมพระเกียรติ  
๑๘.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา   
18.๓0 น.  รับประทานอาหารเย็น ที่วัดไทยพุทธคยา  
19.๓0 น.  เดินทางสู่ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา  นมสัการพระแท่นวัชรอาสน์ 
  ชมอนิมิสเจดีย์  รัตนจงกรม  และสระมจุจลนิทร์(จําลอง) กราบพระพุทธเมตตา   
  ทําประทักษิณรอบต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
๒๑.00 น.        เข้าที่พัก  ณ วัดไทยพุทธคยา  
วันพฤหสับดทีี ่17 ธันวาคม 2558 (2) พทุธคยา  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยพุทธคยา  
07.30 น.  เดินทางสู่...ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ   
              ขบวนเดินทางถึงปริมณฑลโพธิคยา (ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ)  

เข้าประจําที่ ณ มณฑลพิธีบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  
08.00 น.  พิธีบรรพชาสามเณร  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ  

ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมะ 
ทําประทักษิณ  รอบต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  นมัสการต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
นําผ้าถวายพระพุทธเมตตา 
จากน้ัน เดินทางกลับสู่...วัดไทยพุทธคยา  



11.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดไทยพุทธคยา  
13.00 น.  พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา  

สามเณรนวกโพธิ และผู้ปฏิบัติเนกขัมมะ  พร้อมกันภายในพระอุโบสถ   
พระเทพโพธิวิเทศ พระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีอุปสมบท 
ในโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูม ิเฉลิมพระเกียรติ  
จากน้ัน พิธีทําบุญทอดผ้าป่า (1) ถวายวัดไทยพทุธคยา  
และร่วมทําบุญบูรณะปฎิขรณ์วัดไทยพุทธคยา  
จากน้ัน นําสู.่..ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา (ตรัสรู้)  
นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ สถานที่ ที่พระพุทธเจ้าประทับน่ังตรัสรู้  

              และชมอนิมิสเจดีย์, รัตนจงกรม และสระมจุจลินทร(์จําลอง),  
กราบ “พระพุทธเมตตา”  นําสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ  

19.00 น.  ถวายนํ้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส) ที่วัดไทยพุทธคยา  
              เข้าที่พัก ณ วัดไทยพุทธคยา 
วันศกุรท์ี่ 18 ธันวาคม 2558 (3) พทุธคยา – ราชคฤห์ – เวฬุวัน – คิชฌกูฎ – นาลนัทา – พทุธคยา 
05.30 น.   ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยพุทธคยา  
06.30 น.  ออกเดินทางสู่...ราชคฤห์ (พุทธคยา – ราชคฤห์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 - 3 ชม.)  
              ผ่านชมรอยเกวียนอายุสองพันกว่าปีที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางค้าขายต้ังแต่ครั้งพุทธกาล  
  นําชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรือง และยิ่งใหญ่มา 
  นานกว่าพันปี และถูกทําลายโดยทหารอิสลาม เพียงไม่ก่ีร้อยคน  จากน้ัน นําท่านนมัสการ 
  “หลวงพ่อพุทธองค์ดํา”พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวพุทธ-ฮินดู-มุสลิม ให้การนับถือ 
11.30 น.  เดินทางถึงราชคฤห์ ถวายภัตตาหารเพล / รบัประทานอาหารกลางวัน  

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์   พิธีทําบุญทอดผ้าป่า (๒) ถวายวัดไทยสิริราชคฤห์  
              ผ่านชม โรงพยาบาลหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอหลวงผู้ถวายการอภิบาลพระพุทธองค์ 
13.00 น.  นําสู่..วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกของโลก ทีพ่ระเจ้าพิมพิสาร สร้างถวาย 

พระพุทธองค์ และ พระสงฆ์ 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกัน 
โดยมิได้นัดหมาย เรียกว่า “มาฆบูชา” จากน้ัน นําชมตโปธาร สถานที่อาบนํ้าสาธารณะที่มีมาแต่
ครั้งสมัยพุทธกาล  และยังคงใช้งานกันอยู่จนถึง ปัจจุบัน ณ ที่แห่งน้ี จะได้พบเห็นถึงการแบ่งช้ัน
วรรณะของชาวฮินดูได้อย่างชัดเจนที่สุดแหง่หน่ึงในประเทศอินเดีย  

14.00 น.  ผ่านชม คุกพระเจ้าพิมพิสาร, พระคลังหลวง  
15.00 น.  เดินทางถึงเชิงเขาคิชฌกูฏ จากน้ัน เดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการพระคนัธกุฎี  
              (กุฏิพระพุทธองค์) บนยอดเขาคิชฌกูฎ ระหว่างทาง ชมถ่ําสุกรขาตาที่ 

พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธองค์  
นมัสการกุฏิพระอานนท์ และชมทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์ จากเบ้ืองสูง  

17.00 น.  เดินทางลงจากเขาคิชฌกูฏ จากน้ัน เดินทางกลับสู.่..พุทธคยา  
              (นาลันทา – พุทธคยา ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)  

20.00 น.  เดินทางกลับถึงพุทธคยา ถวายนํ้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส)  
              เข้าที่พัก ณ วัดไทยพุทธคยา  



วันเสารท์ี่ 19 ธันวาคม 2558 (4) พทุธคยา – เวสาล ี– กุสนิารา  
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยพุทธคยา  
              สวดมนต์ทําวัตรเช้า ปฏิบัติสมาธิ และเจรญิวิปัสสนา บนรถ  
07.00 น.  เดินทางสู่...เวสาลี (พุทธคยา-เวสาลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
11.30 น.  เดินทางถึงเวสาลี ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดไทยเวสาลี  
  พิธีทําบุญทอดผ้าป่า (๓) ถวายวัดไทยเวสาล ี
13.00 น.  นํานมัสการ “สารีริกธาตุพระสถูปเจดีย์” ซึ่งตามหลักฐานโบราณคดียืนยันว่าเป็น  
              สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ขอแบ่งจากกุสินารา จากน้ัน เดินทางสู่… 
              ป่ามหาวัน ชม “กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน” ที่ประทับแห่งพุทธองค์ คราวประทบั  
              ณ เมืองเวสาลี และทีแ่ห่งน้ียังเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชให็ 
              นางปชาบดีโคตมี และ เหล่าศากิยานี อีก 500 นาง ซึ่งถือเป็นการบวช “ภิกษุณ”ี  
              ในพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ชม “เสาอโศก” ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในอินเดีย 
15.00 น.  ออกเดินทางสู่...กุสินารา (เวสาลี – กุสินารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)  
21.00 น. เดินทางถึงกุสินารา ถวายน้ําปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส)  
              เข้าที่พัก ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  
วันอาทติย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 (5) กสุินารา – โสเนาลี – ลุมพิน ี(เนปาล)  
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  
07.30 น.  ณ เมืองกุสินารา (ปรินิพพาน) นํานมัสการสถานที่ ที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  
              มีต้นสาละ หรอืเรียกว่า ต้นรัง ปลูกไว้เป็นอนุสรณ์เพ่ือเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์  
              นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรควํ่าสูงใหญม่ีฉัตร 3 ช้ัน  

ตอนบนสุดได้พังลงมาเมื่อปี 2506 ปัจจุบันเห็นเพียงคร่ึงทอนถัดมาเป็น 
ปรินิพพานวิหาร  ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยยาสน  เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ขนาดใหญ่ จากน้ัน นําสักการะมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง 
พระสรีระของพระพุทธองค์ ซึ่งปจจุบันเป็น ซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ ่

09.30 น.  เดินทางสู่...วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  นําถวายพานพุ่ม ณ พระบรมรูป รชักาลที่ ๙ 
          นําสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) 

พระราชทานมาเพ่ือสักการะบูชา และสักการะเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา)  
จากน้ัน พิธีทอดผ้าป่า (๔) ถวายวัดไทยกสุนิาราเฉลิมราชย์  

11.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดไทยกุสินาราเฉลมิราชย์ 
13.00 น. ออกเดินทางสู่...ลุมพินี (กุสินารา - ลุมพินี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชม.)  
              ระหว่างทาง หยุดพัก ณ ศาลา “วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐”  

พิธีทอดผ้าป่า (๕) ถวายวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐  
              จากน้ัน พิธีตรวจคนเข้าเมือง อินเดีย – เนปาล  
19.00 น. เดินทางถึงลุมพินี ถวายนําปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส)  
             เข้าที่พัก  ณ  วัดไทยลุมพินี  
 
 



วันจันทรท์ี่ 21 ธันวาคม 2558 (6) ลุมพนิี – โสเนาล ี– พาราณสี (อินเดีย)  
05.45 น.  นํานมัสการสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
              ชมหินสลักภาพประสูติ, ชมเสาหินพระเจ้าอโศก และสระโบกขรณี  
07.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยลุมพินี  
0๘.30 น.  พิธีทอดผ้าป่า (๖) ถวายวัดไทยลุมพนิี  
09.30 น.  เดินทางสู่...โสเนาลี (ลุมพินี–โสเนาลี ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)  
              พิธีตรวจคนเข้าเมือง เนปาล–อินเดีย  
11.30 น.  เดินทางถึงโสเนาลี ถวายภัตตาหารเพล / รบัประทานอาหารกลางวัน  
              ที่วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐  
12.30 น.  เดินทางสู่…พาราณสี (โสเนาลี-พาราณสี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)  
21.30 น.  เดินทางถึงพาราณสี ถวายนํ้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส)  
              เข้าที่พัก โรงแรม (พาราณสี) หรือระดับเดียวกัน  
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 (7) พาราณสี (ล่องเรือแม่น้ําคงคา) – สารนาถ – พทุธคยา  
04.45 น.  เดินทางสู่...ท่าเรือพาราณสี  
05.30 น.  ล่องเรือแม่นํ้าคงคาอันศักด์ิสิทธ์ิ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสถานที่เผาศพของ 

ศาสนาฮินดูซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี   
07.30 น.  ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  
08.30 น.  นําสู่...ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา ผา่นชม เจ้าคันธีสถูป  

สถานที่พระพุทธองค์ พบปัญจวคีย์ นมสัการ ธัมเมกขสถปู  
สถานที่ แสดง ”ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” โปรดปัญจวคีย์ ทําให้เกิดพระรัตนตรัย 
ครั้งแรกในโลก นมัสการคันธกุฎี (กุฎีหลังแรก) ที่พระพุทธเจ้าจําพรรษา  
และชมสังฆารามกุฎีสงฆ์กว่า 1,000 หลัง  
นําชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมวัตถุโบราณต่างๆ และพระพุทธรูปที่โด่งดัง คือ พระพุทธรูป 
ปางปฐมเทศนา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยคุปตะ ถกูค้นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ชนะรางวัล        

 การประกวดขององค์การ UNESCO  
11.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดไทยสารนาถ  
13.00 น.  เดินทางสู่...พุทธคยา (พาราณสี –พุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)  
              ระหว่างทาง หยุดพัก ถวายนํ้าปานะ และเปลี่ยนอิริยาบถ  
19.00 น.  เดินทางถึงพุทธคยา ถวายนํ้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น (ฆราวาส)  
              เข้าที่พัก ณ วัดไทยพุทธคยา  
วันพุธที่ 23 ธนัวาคม 2558 (8) พทุธคยา – คยา – แยงกอน/ย่างกุง้  
06.00 น.   พิธีลาสิกขา ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่วัดไทยพุทธคยา 
08.00 น.   นําสู่แม่นํ้าเนรัญชรา ชมสถานที่พระพุทธองค์ลอยถาด ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาส 
  และชมบ้านนางสุชาดา 
09.00 น. นําสู่ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ กราบพระพุทธเมตตา นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา 
10.30 น.  เดินทางสู่...สนามบิน  



11.30 น.  เช็ค-อิน ณ สนามบิน “คยา”  
14.20 น.  เดินทางกลับสู่...แยงกอน โดยสายการบิน “เมียนมาร์ แอร์เวย์” เที่ยวบินที่ 8M-602  
              (บินตรง 2 ชม. 20 นาที) รับประทานอาหาร บนเคร่ืองบิน  
17.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน “มิงกาลาโดง” (แยงกอน / ย่างกุ้ง)  
              พิธีตรวจคนเขาเมือง / ศุลกากร  
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นําเข้าที่พักโรงแรม (ย่างกุ้ง)  
วันพฤหสับดทีี ่24 ธันวาคม 2558 (9) แยงกอน/ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมิู)  
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  
07.00 น.  นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda) ศาสนสถานศักด์ิสิทธ์ิสูงสุด ประดิษฐาน 
  พระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง อายุกว่า 2,000 ปี  หุม้ด้วย 
  ทองคําหนักกว่า 60 ตัน สรงน้ําพระพุทธรูป, เทพ, สัตว์ ประจําวันเกิด เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
  อธิษฐานที่ศาล “สุริยัน จันทรา” เพ่ือความสําเร็จในธุรกิจ การงานและสขุภาพ ชมแท่นหินอ่อน 
  อนุสรณ์แห่งการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเมื่อกว่า 70 ปี ชมแสงสดุทายของตะวันเปล่งแสง 
  ระยิบระยับทาบทาองค์เจดีย์ ณ บริเวณ ลานสัมฤทธ์ผล ซึง่ในสมัยโบราณ กษัตริย์ มอญ–พม่า 
  รวมทั้งบุเรงนองมหาราช  ต้องมาอธิษฐานก่อนออกทําสงคราม จากน้ัน ชมเจดีย์โบตะทาวน์ 
  (Botatoung Pagada) สถานที่รับพระเกศาธาตุ ก่อนอัญเชิญไป ประดิษฐานที ่
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยเจดีย์โบตะทาวน์ได้ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์ มีโครงสร้าง 
  โปร่งให้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินเข้าไปภายในเพ่ือสักการะพระธาตุได้ โดยอัญเชิญ 

พระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคํา และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนํามา 
ถวายมากมาย  จากน้ัน นําสกัการะ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจโบตะทาวน์  
เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ ของชาวพม่าและชาวไทย  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.30 น. เดินทางสู่...สนามบิน  
14.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน เช็ค–อิน ณ สนามบิน “มิงกาลาโดง” (แยงกอน/ย่างกุ้ง)  
16.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ รับประทานอาหาร บนเครื่องบิน  
18.15 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 
 

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

หมายเหต ุ  ๑.  กําหนดการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
    และตามตารางสายการบินที่ใช้เดินทาง  
     ๒.   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทา่นละ  ๓๙,๙๐๐  บาท  
      


