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ทวัรเ์อื	 องหลวงจาริกดินแดนพุทธภมิู กราบสกัการะพุทธสงัเวชนียสถาน 
ทั	งสี"ตาํบล สวนลมุพินีวนัสถานที"ประสูต ิตาํบลพุทธคยาสถานที"ตรสัรู ้

ตาํบลสารนาถสถานที"แสดงปฐมเทศนา และตาํบลกุสินาราสถานที"ปรินิพพาน 
ณ สาธารณรฐัอินเดียและสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล (-วนั .คืน) 

• กราบสกัการะตน้พระศรีมหาโพธิ� สถานที�ตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ และศนูยร์วมจิตใจของชาวพุทธทั �วโลก 

• กราบสกัการะพระคนัธกุฏิบนเขาคิชกฎู เมืองราชคฤห ์

• นําชมมหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก“มหาวิทยาลยันาลนัทา” ที�เคยโด่งดงัที�สุดในอดีต เมื�อ 566 ปีก่อน 

• นําชม “วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในพุทธศาสนา และสถานที�เกิด “วนัมาฆะบชูา”  ณ กรุงราชคฤห ์(เก่า) 

• กราบสกัการะ “ธรรมเมกขสถูป” สถานที�พระพุทธองคท์รงแสดงธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสูตร พระธรรมเทศนา
กณัฑแ์รก ณ  บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ตาํบลสารนาถ 

• นําชม “ เมืองพาราณสี”  นครศกัดิ�สิทธิ�ของชาวฮินดอูายุกวา่ >,666 ปี ตั@งอยูริ่มฝั�งแมนํ่@าคงคา 

• ชม “วดัเชตวนัมหาวิหาร”  สถานที�ประทบัสาํคญัและนานที�สุดขององคพ์ระพุทธเจา้(C5 พรรษา) ณ เมืองสาวตัถี 

• กราบสกัการะสถานที�ดบัขนัธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้  
 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 

• กราบสกัการะสถานที�ประสูติขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ วิหารมหามายาเทวี เมืองลุมพินี 

 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 

• นําชมเมืองมรดกโลกในหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองหลวงของสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 

 

กาํหนดการเดินทาง 0-23 มีนาคม 3004      
อตัราค่าบริการ/ท่าน   เดินทางชั@นประหยดั แบบหมูค่ณะ HI ท่านขึ@ นไป 

พกัในหอ้งพกัคู่   5H,K66 บาท 
พกัในหอ้งพกัเดี�ยว CH>,566 บาท 
หมายเหตุ: ราคานี@ สาํหรบัผูเ้ดินทาง HI ท่านขึ@ นไป 
มดัจาํการเดินทางท่านละ  HI,666 บาท  เพื�อรกัษาสิทธิ�การสาํรองที�นั�ง    
บริษทัขอสงวนสิทธิ7ในการเปลี"ยนแปลงราคา โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั	งนี	 ขึ	 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี"ยน
เงินตรา 
*** ราคาดงักล่าว รวม ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมนํ	ามนั  

(ค่าธรรมเนียมนํ	ามนั อาจมีการเปลี"ยนแปลง ในกรณีที"มีการปรบัขึ	 น บริษทัฯขอเรียกเก็บเพิ"มตามจริง) 
 

ดาํเนินการโดยผูป้ระกอบธุรกิจนาํเที"ยวใบอนุญาตเลขที" 22/B6687 
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วนัแรกของการเดินทาง  

กรุงเทพฯ - เมืองคยา - ตาํบลพุทธคยา (สาธารณรฐัอินเดีย) 
 

65.P6 น. - ผูเ้ดินทางทุกท่านพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั@น > ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

   ประตทูางเขา้หมายเลข H เคาน์เตอรพิ์เศษเฉพาะผูเ้ดินทางไปเมืองคยาและเมืองพาราณสี 

หมายเลข  C16 – C18 ของสายการบินไทย 

*กรุณานํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ส่งมอบแก่เจา้หนา้ที�ของทวัรเ์อื@ องหลวง  เพื�อติดป้ายชื�อ
และริบบิ@ นสีผูกกระเป๋า พรอ้มรบัหนังสือเดินทาง  บตัรโดยสารขึ@ นเครื�องบิน (Boarding Pass)  

เอกสาร ต.ม.ขาออกของประเทศไทย  ต.ม.ขาเขา้ประเทศอินเดีย  และหนังสือสวดมนต ์  
(ใชต้ลอดการเดินทาง)  

CH.C6 น. - ออกเดินทางไปเมืองคยา สาธารณรฐัอินเดีย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 327 

                        (ใชเ้วลาบิน P ชั �วโมง H6 นาที) 

C>.66 น.* - (เวลาทอ้งถิ�นของสาธารณรฐัอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา                            
*กรุณาเก็บหางบตัรที�นั�ง (Boarding Pass) เพื�อแสดงต่อเจา้หนา้ที�ประตทูางเขา้อาคาร
ผูโ้ดยสารขาเขา้ เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านเขา้ที�สนามบินคยา 

  - ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระจากสายพาน และผ่านพิธีการศุลกากร 

CI.66 น. - ถึงโรงแรมที�พกั เชิญทุกท่านรบักุญแจหอ้งพกั 

จากนั@นจดัเตรียมเครื�องบชูาสกัการะพระมหาเจดียแ์ละตน้พระศรีมหาโพธิ� 
สิ"งที"ควรเตรียมดงันี	   

• การแต่งกาย สวมใส่ชุดสุภาพและควรเป็นสีอ่อนไม่ควรสวมหมวกในเขตพุทธสถาน 

• รองเทา้เป็นแบบสวมถอดไดง่้าย  เนื�องจากตอ้งถอดรองเทา้ขณะเขา้ไปในพุทธสถานแต่สามารถสวมถุงเทา้ได ้
(ทวัรเ์อื@ องหลวงเตรียมถุงเทา้เป็ดใหท่้านสวมใส่บริเวณภายในองคพ์ระมหาเจดีย)์ 

• เครื�องสกัการะบชูา หนังสือสวดมนต ์(ทวัรเ์อื@ องหลวงจดัเตรียมใหท่้าน) เพื�อสวดมนตบ์ชูาตน้พระศรีมหาโพธิ�
และสวดมนตท์าํวตัรเย็น 

• ผา้ห่มองคพ์ระพุทธเมตตา(ทวัรเ์อื@ องหลวงจดัเตรียมไวใ้หค้ณะห่มร่วมกนั1ชุด) ของใชส้่วนตวั เบาะปรูองนั�ง 
(ทวัรเ์อื@ องหลวงเตรียมผา้พลาสติกกนัเปื@ อนสาํหรบัคณะไวใ้หแ้ลว้)  ไฟฉาย เนื�องจากฤดหูนาวอากาศมืดเร็ว
และไฟฟ้าดบับ่อย, ผา้คลุมไหล่กนัลม หมวก  ยากนัยุง  ผา้ปิดจมกู  

หมายเหตุ : *บริเวณดา้นในพระมหาเจดียแ์ละใตต้น้พระศรีมหาโพธิ7 ไม่อนุญาตใหจุ้ดธูปเทียนแตอ่นุญาตให้
ปิดทองคาํเปลว  หรือถวายดอกไมเ้ป็นพุทธบูชาได ้(ถา้มี) 

*ภายในบริเวณพระมหาเจดียพุ์ทธคยา ไม่อนุญาตใหน้าํโทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณส์ื"อสารเขา้ไปขา้งใน 
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CV.66 น. - ออกจากโรงแรมเพื�อทศันศึกษาบริเวณองคพ์ระมหาเจดียพุ์ทธคยา อนิมิสเจดีย ์รตันจงกรม  
สระมุจลินทแ์ละพุทธสถานที�สาํคญัโดยรอบพรอ้มฟังการบรรยายถึงความสาํคญัของสถานที�
ต่างๆ จากพระวิทยากร 

 - นําคณะเขา้กราบนมสัการพระพุทธเมตตาซึ�งเป็นพระพุทธรปูปางมารวิชยัประดิษฐานภาย  

ในพระมหาเจดีย ์จากนั@นนํากราบบริเวณพระแท่นวชัรอาสน์ประดิษฐานใตต้น้พระศรีมหา 

โพธิ� (สถานที�ที�องคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณประดิษฐานใตต้น้ 

พระศรีมหาโพธิ�)  ร่วมทาํวตัรเย็น และสวดมนตบ์ชูาคุณพระรตันตรยัและพุทธสงัเวชนีย 

สถานใตต้น้พระศรีมหาโพธิ� และพระมหาเจดียพุ์ทธคยา เจริญสมาธิภาวนาตามสมควรแก่ 
เวลา  

ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรูปบริเวณองคเ์จดียพุ์ทธคยา 
กลอ้งถ่ายรปูธรรมดา  C66  รปีู 

กลอ้งวีดีโอ  P66  รปีู 

C5.66 น.         - เดินทางกลบัที�พกั 
C5.P6 น. - รบัประทานอาหารคํ �าที�หอ้งอาหารของโรงแรม  เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

หมายเหต ุ: เวลาทอ้งถิ"นสาธารณรฐัอินเดียชา้กว่าเวลาทอ้งถิ"นประเทศไทย 2 ชั "วโมง GB นาท ี

 

วนัที"สองของการเดินทาง 
ตาํบลพุทธคยา-เมืองราชคฤห(์เก่า)-นมสัการหลวงพ่อดาํ-มหาวิทยาลยันาลนัทา(เก่า)-ตาํบลพุทธคยา 

 
6V.66 น. -      รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
6K.66 น. - ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั �วโมง P6 นาที) 
65.P6 น. -    เดินทางถึงเมืองราชคฤห ์แวะเขา้หอ้งนํ@าที� พุทธสถานธรรมิกราช ระหวา่งทางไปราชคฤห์

จากนั@นเดินทางขึ@ นไปยงัยอดเขาคิชกฎู เพื�อกราบนมสัการพระคนัธกุฏิของพระพุทธเจา้ เป็น
การเดินขึ@ นที�สงูโดยมีขั@นบนัไดที�ลาดชนัไมม่ากนักกา้วเดินสบาย ระยะทางโดยรวมประมาณ 
KI6 เมตรใชเ้วลาเดินขึ@ นเขาประมาณ >I นาที   แต่หากไมต่อ้งการเดินเทา้ที�บริเวณเชิงเขา
มีบริการเสลี�ยงหามโดยชาวพื@ นเมือง (ท่านที�ตอ้งการใชบ้ริการดงักล่าว กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�
ล่วงหน้า และโปรดเสียค่าใชจ้่ายท่านละ C,>66 รปีู หรือประมาณ 566 บาท รวมขาไปและ
ขากลบั)    ในสมยัพุทธกาลพระเจา้พิมพิสารกษัตริยแ์ห่งกรุงราชคฤห ์เมืองหลวงแห่งแควน้
มคธไดใ้ชท้างเดินสายนี@ เสด็จฯ ขึ@ นไปกราบนมสัการพระพุทธเจา้เช่นกนั 

-         ระหวา่งทางขึ@ นยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสกัการะถํ@าสุกรขาตา สถานที�ซึ�งพระสารีบุตรบรรลุ
เป็นพระอรหนัต ์ชมกุฏิพระอานนท ์ถํ@าพระโมคคลัลานะ และสถานที�ซึ�งพระเทวทตักลิ@ งหิน
หล่นใส่พระพุทธเจา้ จนพระบาทหอ้พระโลหิต  

CC.P6 น.  - รบัประทานอาหารกลางวนัที�หอ้งอาหารโรงแรมอินโด ฮอกเก ้(Indo Hokke Hotel) หรือ 
เทียบเท่า 

CH.P6 น.  - ออกเดินทางต่อไปยงั “วดัเวฬุวนั” ซึ�งเป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที�พระเจา้พิมพิสาร 
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                              พระราชทานพระราชอุทยานสวนป่าไผ่   และทรงสรา้งวดัเวฬุวนัถวายเป็นพุทธบชูาแด่พระ 
                              พุทธเจา้และเป็นสถานที�พระอริยสงฆส์าวกจาํนวน C,HI6รปู ซึ�งลว้นเป็น 
 เอหิภิกขุอุปสมัปทาคือ พระพุทธเจา้ทรงใหก้ารอุปสมบทดว้ยพระองคเ์อง ไดม้าประชุมพรอ้ม 
 กนัโดยมิไดนั้ดหมายทาํใหเ้กิด “วนัมาฆะบชูา” 
CP.P6 น. - เดินทางจากเมืองราชคฤหไ์ปยงัเมืองนาลนัทา 
C>.66 น. - กราบนมสัการพระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยหินแกรนิต “หลวงพ่อดาํ” ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�รอด

พน้จากการถูกเผาทําลายของชาวมุสลิมในราวพุทธศตวรรษที� Cd เมื�อครั@งที�การกวาดลา้ง
ทําลายพระพุทธศาสนา การฆ่าพระสงฆ ์และเผาทําลายมหาวิทยาลยันาลนัทา ซึ�งเป็น
มหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก เล่ากันว่ามีคนพยายามจะเคลื�อนยา้ยหลวงพ่อดําไป
ประดิษฐานที�อื�นเพื�อใหเ้หมาะสมสง่างาม แต่ก็ไม่สามารถเคลื�อนยา้ยไดจ้นละความพยา 
ยามในที�สุด 

หมายเหต ุ :  การเขา้กราบสกัการะหลวงพ่อดาํ ทวัรเ์อื	 องหลวงจดัเตรียมรถมา้ไวบ้ริการคนัละ 0 ท่าน 
C>.P6 น. - ธรรมทศันาต่อไปยงั “นาลนัทาคาม” บา้นเกิดของพระสารีบุตร อคัรสาวกฝ่ายขวาซึ�งต่อมา 

ไดเ้ป็นสถานที�สรา้งมหาวิทยาลยันาลนัทาในอดีตพระถงัซาํจั eง (หลวงจีนหยวนฉาง) ไดเ้คย
จาริกมาในช่วงพุทธศตวรรษที� CC และไดศึ้กษาพระธรรม ตลอดจนเคยเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลยัแห่งนี@  ในทางพุทธศาสนาเคยเป็นมหาวิทยาลยัที�มีชื�อเสียงโด่งดงัที�สุดในโลก 
เมื�อประมาณ CI,666 ปีที�แลว้ และเคยมีพระภิกษุจาํพรรษากวา่ C6,666 รปู ศึกษาธรรม 
ณ สถานที�แห่งนี@  

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรปู 
กลอ้งถ่ายรปูธรรมดา  ไมเ่สีย 
กลอ้งวีดีโอ   HI รปีู 

CV.P6 น. - ออกเดินทางกลบัโรงแรมที�พกั (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  H ชั �วโมง P6 นาที) 
ระหวา่งทาง ขบัรถผ่านชมเรือนคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร  พระเจา้แห่งแควน้มคธ  ปัจจุบนั
ทางการก่อกอ้นหินสงูเป็นขอบประมาณ C เมตร และบริเวณกวา้งยาวประมาณ  d  x C6 
เมตร   โดยมีป่าละเมาะลอ้มไวต้รงกลางมีหอ้งสี�เหลี�ยมเล็กๆหากยืนที�ซากกาํแพงหินเรียง
ซอ้นหนาประมาณ V ฟุต จะมองเห็นทางขึ@ นยอดเขาคิชกฏูไดช้ดัเจน ซึ�งสถานที�แห่งนี@  พระ
เจา้พิมพิสารถูกพระเจา้อชาตศตัรผููเ้ป็นโอรสทาํปิตุฆาต โดยการกกับริเวณใหอ้ดอาหารและ
จาํกดัที�ใหเ้ล็กลง  (ขงัเดี�ยว) จนสิ@ นพระชนม ์

C5.66 น - เดินทางถึงที�พกั  
        - รบัประทานอาหารคํ �า จากนั@นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
HH.66 น. - กรุณาวางกระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ของท่านไวห้นา้หอ้งพกั เพื�อเจา้หนา้ที�จะทาํการขนยา้ยไป

เมืองพาราณสี ล่วงหน้าโดยทางรถยนตใ์นคืนนี@    เนื�องจากสนามบินเมืองพาราณสีเล็กมาก
จาํกดัดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกในการขนถ่ายสมัภาระ โดยเฉพาะสมัภาระที�มีจาํนวนมาก
มิฉะนั@น ทั@งคณะจะเสียเวลารอสมัภาระที�สนามบินเมืองพาราณสีเป็นเวลานาน 

 
หมายเหต ุ: เนื"องจากวนัรุ่งขึ	 นคณะตอ้งเดินทางจากเมืองพุทธคยาไปเมืองพาราณสี โดยเครื"องบิน
ภายในประเทศ  ขอใหทุ้กท่านนาํหนงัสือเดินทางตดิตวัไว ้ และแยกออกจากกระเป๋าใบใหญ่ 
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ขอ้ปฏิบตัเิพื"อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางตอ่ไปยงัเมืองพาราณสีโดยเครื"องบิน มีดงันี	   
 

• เตรียมเฉพาะสิ�งของที�จาํเป็นใส่กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตวัขึ@ นเครื�องบินในวนัรุ่งขึ@ น  
ตามกฎการบินสากล อนุญาตใหสุ้ภาพบุรุษรวมถึงพระภิกษุสงฆถื์อกระเป๋าหรือยา่มขึ@ นเครื�องไดท่้านละCใบ  

     สาํหรบัสุภาพสตรีอนุญาตใหถื้อกระเป๋าขึ@ นเครื�องไดท่้านละ H ใบ (กระเป๋าหิ@ ว/สะพาย ใส่สตางค ์C ใบและ 

     กระเป๋าใส่เสื@ อผา้/สิ�งของจาํเป็น ใบเล็กอีก C ใบ) 

• บรรจุภณัฑส์าํหรบัเจล และของเหลวที�มีขนาดเกิน C66  มิลลิลิตร ไมส่ามารถถือขึ@ นเครื�องได ้อย่างไรก็ดี 
สาํหรบัท่านที�ยงัคงตอ้งการใช ้ ครีม  ยาสระผม  หรือเจล   เจา้หนา้ที�ทวัรเ์อื@ องหลวงไดจ้ดัเตรียมถุงซิปล็อค
พรอ้มสติh กเกอรเ์พื�อเขียนชื�อแจกใหก้บัผูเ้ดินทางทุกท่าน  กรุณามอบถุงซิปล็อคดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ในเชา้
ของวนัเดินทางโดยเครื�องบิน เพื�อบรรจุลงกระเป๋าเดินทางส่วนกลางที�จะส่งไปกบัเครื�องบินในวนัเดินทาง 

     โดยเจา้หนา้ที�จะส่งคืนถุงซิปล็อคใหท่้านเมื�อเดินทางถึงโรงแรมที�เมืองพาราณสีแลว้ 

• ตามกฎการบินสากล วตัถุตอ้งหา้มนําขึ@ นเครื�องบินไดแ้ก่ ของมีคมต่างๆ กรรไกรตดัเล็บ แบตเตอรี�เสริม ธูป
เทียน ไฟแช็ค ไมขี้ดไฟ อุปกรณเ์ครื�องไฟฟ้าที�มีแบตเตอรี�ใส่อยู ่เช่น  ไฟฉายพรอ้มถ่าน เป็นตน้ 

• โปรดระวงัเครื�องรางของขลงั เช่น ตะกรุดที�ทาํดว้ยกระสุนปืน (ทางการของอินเดียจะยึดของขลงัเหล่านี@   และ
ท่านอาจจะมีความผิดในคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศอินเดีย) 

 
 

วนัที"สามของการเดินทาง (โดยเครื"องบิน) 
ตาํบลพุทธคยา - เมืองพาราณส ี

 

6K.66 น. - รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

6d.66 น. - นําชมบริเวณที�สนันิษฐานว่าเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  ธิดาของคฤหบดี  แห่งตาํบลอุรุเวลา
เสนานิคมผูถ้วายขา้วมธุปายาสอนัประณีตแด่พระบรมศาสดาก่อนการตรสัรู ้

 - นําชมริมฝั�งแมนํ่@าเนรญัชรา  ที�พระบรมศาสดาทรงอธิฐานลอยถาดทองคาํที�นางสุชาดา
ถวายขา้วมธุปายาส ที�ท่าสุปปติฏฐะ 

65.66 น. - เดินทางไปยงับริเวณตน้พระศรีมหาโพธิ�และองคพ์ระมหาเจดียพุ์ทธคยาอนัเป็นสถานที�ตรสัรู ้
  ขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระวิทยากรนําผูจ้าริกแสวงบุญกราบลาสงัเวชนียสถานใตต้น้

พระศรีมหาโพธิ� และพระมหาเจดียพุ์ทธคยา เพื�อเดินทางจาริกไปยงัสงัเวชนียสถานอีก 

  P แห่ง  

C6.66 น. - เยี�ยมชมวดัไทยพุทธคยา เชิญร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีตามกาํลงัศรทัธา (วดัที�C) 
CC.P6 น. -  เดินทางกลบัถึงที�พกั 

 - รบัประทานอาหารกลางวนั จากนั@นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

CH.P6 น. -   ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื�อเดินทางต่อไปเมืองพาราณสี โดยเครื�องบิน 

C>.>I น. -  ออกเดินทางไปเมืองพาราณสี โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 328 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
PI นาที) กรุณาเก็บหางบตัรที�นั�ง เพื�อแสดงต่อเจา้หนา้ที� ที�ประตทูางออก เพื�อความสะดวก
และรวดเร็วในการผ่านการตรวจที�สนามบินพาราณสี) 
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CI.PI น.      -  ถึงเมืองพาราณสี (กรุณาเก็บหางบตัรที�นั�ง เพื�อแสดงต่อเจา้หนา้ที� ที�ประตทูางออก  
เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านการตรวจที�สนามบินพาราณสี) 

CV.P6 น. - ชมวิหารอนาคาริกธรรมปาละ  และกราบสกัการะ พระบรมสารีริกธาตุที�อญัเชิญมาจากเมือง
ตกัศิลา  ชมเจาคนัธีสถูป  สถานที�ที�พระพุทธองคท์รงพบปัญจวคัคียห์ลงัจากที�ทรงตรสัรู ้  
อนุตระสมัมาสมัโพธิญาณ   

Cd.66 น. - เดินทางเขา้ที�พกั โรงแรมรามาดา (Ramada Hotel) หรือเทียบเท่า 
C5.66 น. - รบัประทานอาหารคํ �าที�โรงแรม จากนั@นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
หมายเหต ุ: เชา้วนัรุ่งขึ	 นการเดินทางในตาํบลสารนาถ เมืองพาราณสี โดยรถยนตเ์ล็กแบ่งเป็นคนัละ 0 ท่าน  
เพื"อความสะดวกรวดเร็วและหลีกเลี"ยงปัญหาการจราจรที"ติดขดั  
 

วนัที"สี"ของการเดินทาง  
เมืองพาราณส ี- เมืองสาวตัถี 

 
6I.P6 น. - ออกเดินทางโดยรถยนตเ์ล็กขนาด I ที�นั�งไปยงัริมฝั�งแม่นํ@าคงคาบริเวณท่าทศอสัวเมธ 

เพื�อทศันศึกษาวิถีชีวิตริมฝั�งแมนํ่@า และล่องเรือในแม่นํ@าคงคาซึ�งชาวฮินดเูชื�อวา่เป็นแมนํ่@า
ศกัดิ�สิทธิ�เพราะไหลมาจากภเูขาไกรลาศ  (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค ์(ตามสภาพ
ภมิูศาสตร ์แม่นํ@านี@ ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยั ที�ราบสงูทิเบต) ชมพิธีบชูาพระอาทิตย ์   
พิธีการอาบนํ@าลา้งบาปของชาวฮินดริูมฝั�งแม่นํ@าคงคา และพิธีการเผาศพ ซึ�งมีมานานกวา่ 
>,666 ปี โดยกองไฟที�เผาศพไมเ่คยดบัมอด 

            - เดินทางกลบัที�พกั 
6K.P6 น. - รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
6d.P6 น. - ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ (อยูห่่างจากเมืองพาราณสีประมาณ K กิโลเมตร) 

เพื�อกราบสกัการะธรรมเมกขสถูป สงัเวชนียสถานแห่งที� H สถานที�ซึ�งพระพุทธเจา้ทรงแสดง
ปฐมเทศนา โปรดเหล่าปัญจวคัคีย ์ที�ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ตาํบลสารนาถ 

 - ชมพระมลูคนัธกุฏิของพระพุทธเจา้ เสาศิลาจารึกของพระเจา้อโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกวา่  
  C66 หลงั 
  - พระวิทยากรนําคณะผูจ้าริกบุญ สวดมนตบ์ทธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร  
  ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรูป 
  กลอ้งถ่ายรปูธรรมดา  ไมเ่สีย 
  กลอ้งวีดีโอ   HI  รปีู 
CC.P6 น. -    เดินทางกลบัที�พกั  

CC.>I น. -  รบัประทานอาหารกลางวนัที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

CP.66 น. -  เช็คเอา้ทพ์รอ้มสมัภาระ ออกเดินทางไปเมืองสาวตัถีโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ d ชั �วโมง)  ระหวา่งทางชมทิวทศัน์และสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในรฐัอุตร
ประเทศ และฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร (แวะเขา้หอ้งนํ@าระหวา่งทาง) 

Cd.66 น. - บริการอาหารวา่งบนรถ 
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HC.66 น.  -  ถึงเมืองสาวตัถี นําคณะเขา้สู่โรงแรมปาวนั พาเลส (Pawan Palace Hotel) หรือเทียบเท่า 

    -  รบัประทานอาหารคํ �า จากนั@นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที"หา้ของการเดินทาง  

เมืองสาวตัถี - เมืองกุสินารา 
 

6K.66 น. - รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม  

6d.66 น. -  จากนั@นนําชมเมืองสาวตัถี (เก่า) ซึ�งเป็นเมืองที�พระพุทธเจา้ประทบัอยูน่านที�สุดตลอดพระ
ชนมชี์พ (HI พรรษา)  

- ชม “วดัเชตวนัมหาวิหาร”  ซึ�งเคยเป็นที�ประทบัสาํคญัและนานที�สุดแห่งหนึ�งของพระพุทธเจา้       
(C5 พรรษา) ตั@งอยู่นอกกรุงสาวตัถีใกลป้ระตเูมืองทางทิศใตพ้ระวิทยากรนําคณะฯสวดมนต์
ที�พระคนัธกุฏิของพระพุทธเจา้ ชมพระกุฏิของพระราหุล พระมหากสัสปะเถระ พระสีวลี และ
พระสารีบุตร ตามลาํดบั 

          ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรปู 

 กลอ้งถ่ายรปูธรรมดา   ไมเ่สีย 

 กลอ้งวีดีโอ    HI   รปีู 

65.P6 น. - นําชมบา้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกผูส้รา้งวดัพระเชตวนัมหาวิหารถวายแด่องค ์

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และองคุลีมาลสถูป สนันิษฐานวา่เคยเป็นบา้นของท่านอสิงสกะ 

(พระองคุลีมาล)  

C6.66 น. - ผ่านชมบริเวณที�สนันิษฐานกนัวา่เป็นที�ซึ�งธรณีสบูพระเทวทตั ในบั@นปลายชีวิต ครั@งสาํนึกผิด
จึงเดินทางมาเพื�อจะเขา้เฝ้าขอประทานอภยัโทษจากพระพุทธองค ์  ส่วนดา้นตะวนัออกเฉียง
ใตข้องวดัศรีลงักามีบ่อนํ@าโบราณ กล่าวกนัวา่คือ อนุสรณข์องนางจิณจมาณวิกาถูกแผ่นดิน
สบูครั@งที�สรา้งบาป จนแผ่นดินไม่อาจรบันางไวไ้ด ้

- ชมสถูปยมกปาฏิหาริย ์สถูปขนาดใหญ่ที�เหลือเป็นเพียงเนินดิน มองดูสงูกวา่ที�ใดๆ ในนคร 

สาวตัถี อยูร่ะหวา่งเมืองพาลมัปุระกบัเมืองสราวสัสติ นับจากพระเชตวนัมหาวิหารประมาณ 
H.I กิโลเมตร ชาวบา้นเรียกวา่ สวนมะมว่งของคณัฑกะ สนันิษฐานว่าสถานที�นี@ คือที�พระบรม 

ศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์
C6.P6 น. - เยี�ยมชมวดัไทยเชตวนั และร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีตามกาํลงัศรทัธา (วดัที� 2) 

CC.P6 น.   -   เดินทางกลบัที�พกั เพื�อรบัประทานอาหารกลางวนั และเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมที�พกั                                                                                                                             

CH.P6 น. - ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ d ชั �วโมง) แวะเขา้หอ้งนํ@า
ระหวา่งทาง 

Cd.66 น. - บริการอาหารวา่งบนรถ 

H6.P6 น.  -  ถึงเมืองกุสินารา นําคณะเขา้สู่โรงแรมรอยลั เรซิเดนซี� (Royal Residency Hotel) 

      หรือเทียบเท่า 

    -  รบัประทานอาหารคํ �า จากนั@นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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หมายเหต ุ :  เนื"องจากวนัรุ่งขึ	 นคณะจะเดินทางเขา้เมืองลมุพินี ประเทศเนปาล  จงึขอใหทุ้กท่านนาํหนงัสือ
เดินทางติดตวัไว ้เพื"อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ออกเมืองที"ชายแดนสหพนัธส์าธารณรฐั
ประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรฐัอินเดีย 

 
 

วนัที"หกของการเดินทาง  
 เมืองกุสนิารา - เมืองลมุพินี  (สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล) 

 

6K.66 น. - รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

6d.66 น. - ออกเดินทางไปสถานที�ปรินิพพาน ในบริเวณสาลวโนทยาน 

-   กราบสกัการะพระพุทธรปูปางมหาปรินิพพานที�ประดิษฐานภายในปรินิพพานวิหาร       
คณะผูจ้าริกบุญ “ทวัรเ์อื@ องหลวง”  ถวายผา้ห่มองคพ์ระพุทธรปูปางมหาปรินิพพาน จากนั@น     
ประทกัษินวนขวารอบปรินิพพานสถูปและปรินิพพานเจดีย ์

65.P6 น. - กราบสกัการะสถานที�ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้ ที�มกุฎพนัธเจดีย ์ซึ�งอยูห่่าง 

ออกไปประมาณ H กิโลเมตร 

C6.CI น. -  เยี�ยมชมวดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย ์และสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสาํหรบัรกัษาพยาบาล  
และช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยทั@งร่างกายและจิตใจ (Kusinara Clinic for Body and Mind)  

  - ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีตามกาํลงัศรทัธา (วดัที� P) 
CC.P6 น.   -   เดินทางกลบัที�พกั เพื�อรบัประทานอาหารกลางวนั และเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมที�พกั 

CP.66 น.  -  ออกเดินทางไปเมืองลุมพินี สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล (ใชเ้วลาเดินทาง 
      ประมาณ I ชั �วโมง)  
CK.66 น.  -   แวะเปลี�ยนอิริยาบท และเขา้หอ้งนํ@า ที�พุทธวิหารสาลวโนทยาน 5V6 จุดพกัระหวา่งทางซึ�ง

จดัสรา้งโดยผูมี้จิตศรทัธาชาวพุทธจากประเทศไทย และพระเทพโพธิวิเทศหวัหนา้พระธรรม
ทตู สายสาธารณรฐัอินเดีย เจา้อาวาสวดัไทยลุมพินี และประธานสงฆว์ดัไทยกุสินารา 

        (เจา้หนา้ที�ทวัรเ์อื@ องหลวงเดินทางล่วงหน้าไปชายแดนเพื�อดาํเนินการนําหนังสือเดินทางของ
คณะฯ ไปตรวจลงตราที�ชายแดนสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรฐั
อินเดีย) 

Cd.P6 น.  -  เดินทางจากด่านชายแดนเขา้ที�พกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ >I นาที) 
C5.P6 น.*   -    (เวลาทอ้งถิ�นของประเทศเนปาล) เดินทางถึงที�โรงแรมคาไซ (Kasai Hotel) หรือเทียบเท่า  
C5.>I น.* -    รบัประทานอาหารคํ �า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
หมายเหต ุ:  เวลาทอ้งถิ"นของสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาลชา้กว่าเวลาทอ้งถิ"นของประเทศไทย  
              2 ชั "วโมง 20 นาท ีและเร็วกว่าสาธารณรฐัอินเดีย 20 นาที (โปรดตั	งเวลาของท่านใหม่) 
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วนัที"เจด็ของการเดินทาง  
เมืองลมุพินี - เมืองไพราว่า - กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 

 
6V.66 น.   -   กรุณานํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้งพกัเพื�อทาํการขนส่งล่วงหน้าไปสนามบิน 

    ไพราวา่ โดยมีเจา้หนา้ที�เอื@ องหลวงดแูล สาํหรบักระเป๋าใบเล็กถือขึ@ นเครื�องสามารถเก็บไวใ้น 

    หอ้งพกัได ้

   - รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

6K.66 น.    -    นําคณะกราบสกัการะ สถานที�ประสติูขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ที�วิหารมหามายา
เทวี (หลงัใหม่) และบริเวณเสาพระเจา้อโศกที�มีขนาดความสงู HH ฟุต > นิ@ ว  มีขอ้ความอยา่ง
สมบรูณเ์ขียนดว้ยภาษาพราหมีวา่เป็นสถานที�ประสติูของเจา้ชายสิทธตัถะ  และพระเจา้อโศก
เสด็จมาบชูาในปีที� H6 แห่งรชักาลของพระองค ์(ประมาณพุทธศตวรรษที�3) 

    ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรูป 

    กลอ้งวีดีโอ   C6 USD  หรือ I66 รปีูอินเดีย 

6d.66น.     -    ออกเดินทางจากวิหารมหามายาเทวี ไปวดัไทยลุมพินี (วดัที� >) เพื�อร่วมทอดผา้ป่าสามคัคี         
จาํนวน H กอง เพื�อทาํนุบาํรุงวดัไทยลุมพีนีและเพื�อสรา้งวดัไทย ที�นครกบิลพสัดุต์ามกาํลงั
ศรทัธา 

C6.P6 น.  - เดินทางกลบัที�พกั และเช็คเอา้ทพ์รอ้มสมัภาระ 
CC.66 น.  - รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคารของโรงแรม 
CH.66 น.  - เดินทางจากที�พกัไปสนามบินไพราวา่ เพื�อเดินทางต่อไปยงัเมืองกาฐมาณฑุ 

CP.66 น.  - ถึงสนามบินไพราวา่ 
C>.66 น.  - ออกเดินทางจากเมืองไพราวา่ ไปนครกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Buddha Air หรือ 

    Yeti Air (ใชเ้วลาบิน >I นาที) 
C>.>I น.  -  ถึงสนามบินเมืองกาฐมาณฑุ  เมืองหลวงของประเทศเนปาล 

CI.P6 น. -  จากนั@นนําท่านเดินทางกราบสกัการะมหาเจดียเ์พาธนาถ (Boudhnath) ซึ�งเป็นเจดียที์�ใหญ่ 
     ที�สุดในสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล   เยี�ยมชมวดัทิเบตที�งดงาม ชอ้ปปิ@ งสินคา้ 
     พื@ นเมือง  และของที�ระลึกซึ�งอยูร่ายรอบมหาเจดียเ์พาธนาถ (มีของที�ระลึกจาํหน่ายโดยรอบ 

     พระเจดียซึ์�งลว้นเป็นผลิตภณัฑจ์ากทิเบตและจีนแผ่นดินใหญ่) 

Cd.P6 น.  -   เดินทางถึงโรงแรมโซลตี คราวน์ พลาซ่า (Soaltee Crowne Plaza Hotel) ระดบั I ดาว  
     หรือเทียบเท่า 

C5.66 น.  -  รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคารของโรงแรม จากนั@นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 | 13  กาฐมาณฑุ  
 

 

วดัที"แปดของการเดินทาง  
กรุงกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ 

 
6K.66 น.  - รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม  นํากระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้งพกั  
    เพื�อส่งไปสนามบินล่วงหน้า จากนั@นเช็คเอาทพ์รอ้มสมัภาระ 

หมายเหต ุ:  เพื"อความสะดวกในการเดินทาง ทวัรเ์อื	 องหลวงจดัเตรียมรถตูข้นาด 20 ที"นั "งไวบ้ริการ เพื"อหลีก 
หลีกเลี"ยงปัญหาการจราจรที"ตดิขดัและสามารถเขา้ถึงสถานที"เขา้ชมไดอ้ยา่งสะดวก 
 
6d.66 น.      -  ออกเดินทางจากที�พักเพื�อเที�ยวชมทัศนียภาพรอบนครกาฐมาณฑุ กราบสักการะพระมหา

เจดียส์วยมัภูวนาถ ซึ�งมีความศักดิ� สิทธิ�มาก อายุกว่า H,666 ปี ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา
กลางหุบเขากาฐมาณฑุ ณ จุดนี@ ถา้ทศันวิสยัดีหมอกไมล่งจดั ท่านสามารถชมความงดงามของ
เทือกเขาหิมาลยัและทิวทศัน์ของเมืองต่าง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุไดอ้ยา่งชดัเจน 

65.P6 น. -  นําคณะชมบริเวณพระราชวงัโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณกาฐมาณฑุ เดอบารส์แคว ์

     ซึ�งเป็นยา่นใจกลางของนครกาฐมาณฑุ ชมเทวสถานของกุมารีหรือเรียกอีกอยา่งว่า “เทพธิดา 

     เดินดิน” (KUMARI : THE  LIVING GODDESS) ซึ�งชาวเนปาลเชื�อกนัวา่เป็นเทพธิดาที�มีชีวิต 

     อยูคู่่บา้นคู่เมือง โดยไดค้ดัเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกลู “ศากยะวงศ”์  ที�สืบทอดมา 

     นานกว่า C,666 ปี โดยไมข่าดสาย   

C6.P6 น. -  ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติตรีภวูนั 

CC.P6 น.     -  รบัประทานอาหารกลางวนัที�หอ้งอาหาร Executive Lounge of Radisson Hotel 

CP.I6 น. *   -  เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 320 

     (ใชเ้วลาเดินทาง P ชั �วโมง HI นาที)  
Cd.HI น.*      -  (เวลาทอ้งถิ�นของประเทศไทย) ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

****************************************** 
 
 
รายละเอียดเที"ยวบิน 
TG327     กรุงเทพฯ-คยา   CH.C6 น. –C>.66 น. 
TG328     คยา-พาราณสี   C>.>I น. –CI.PI น. 
สายการบินภายในประเทศเนปาล ไพราวา่-กาฐมาณฑุ  C>.66 น. –C>.>I น. 
TG320     กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ  CP.I6 น. –Cd.HI น. 
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รายละเอียดโรงแรมที"พกั 

พกัคา้งคืนที� C  เมืองพุทธคยา  โรงแรมที�พกั Royal Residency/Sujata Hotel หรือเทียบเท่า 

พกัคา้งคืนที� H  เมืองพุทธคยา      “ Royal Residency/Sujata Hotel  “ 

พกัคา้งคืนที� P  เมืองพาราณสี      “ Ramada/Radisson Hotel   “ 

พกัคา้งคืนที� >  เมืองสาวตัถี    “ Pawan Palace/ Lotus Nikko Hotel “ 

พกัคา้งคืนที� I  เมืองกุสินารา     “ Royal Residency/ Imperial Hotel “ 

พกัคา้งคืนที� V  เมืองลุมพินี     “ Kasai Hotel / Indo Hokke Hotel  “ 

พกัคา้งคืนที� K  เมืองกาฐมาณฑุ     “ Soaltee Crowne Plaza Hotel  “  

 
  

เอกสาร และขอ้มูลเกี"ยวกบัการยื"นวีซ่า 
1. หนังสือเดินทางฉบบัจริงมีอายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดือนขึ@ นไป 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น C ฉบบั 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส C ฉบบั (ถา้มี) 
I.   ระบุชื�อและที�อยูส่ถานที�ทาํงาน 

- เบอรโ์ทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้

- (กรณีไมไ่ดท้าํงาน กรุณาระบุที�อยูข่องบิดาหรือคู่สมรส) 

V.  รปูถ่ายสี ถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ	 ว จาํนวน P รปู สี"เหลี"ยมจตัรุสั พื	 นหลงัสีขาวเท่านั	น  

 
K.  กรุณาส่งมอบเอกสารการทาํวีซ่า ใหบ้ริษัทฯ ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย H6 วนั 
-.  บริษัทฯจะแจง้เวลานัดหมายกบัท่านอีกครั@ง เพื�อท่านเขา้รบัการตรวจลกัษณะลายนิ@ วมือ 
   (สแกนลายนิ@ วมือ)ดว้ยตวัท่านเอง โดยจะมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก  
  ณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอที� Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) 
     อาคาร 253 อโศก ชั	น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพฯ (ตรงขา้มกบัโรงพยาบาลจกัษุรตันิน) 

วนัและเวลาทาํการ 
วนัจนัทร-์วนัศุกร ์เวลา : 08.30 น. - 1l.00 น.  

  **หมายเหต ุ: ใชเ้วลาดาํเนินการในการชอวีซ่า 3 ประเทศ 2B วนัทาํการ 
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รายละเอียด และเงื"อนไขการเดินทาง 
 
 

   อตัราค่าบริการนี	 รวม  
  

1. ค่าบตัรโดยสารชั@นประหยดั ไป-กลบั ราคาหมูค่ณะ (G/CLASS) 

• เสน้ทาง กรุงเทพฯ-คยา-พาราณสี/กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ 

2. ค่าบตัรโดยสารชั@นประหยดั สายการบินภายในประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล  

• เสน้ทางไพราว่า(ลุมพินี) – กาฐมาณฑุ 

3. ค่ารถโคช้ (ปรบัอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
4. ค่าโรงแรมที�พกั  และ ค่าเขา้ชมทุกแห่ง ตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

5. ค่าอาหารทุกมื@ อ 

6. ค่ามคัคุเทศกช์าวไทย เพื�ออาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้สาธารณรฐัอินเดียและสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 

• สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (หนังสือเดินทางต่างประเทศ จ่ายเพิ�มตามอตัราที�สถานทตูกาํหนด) 

8. ค่านํ@าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน P6 กิโลกรมั 

9. ทุนประกนัการเดินทางท่านละC,666,666 บาท  สาํหรบัผูเ้ดินทางอายุไมเ่กิน KI ปี  

  (อุบติัเหตุเบิกค่ารกัษาพยาบาลไดสู้งสุดท่านละ I66,666 บาท)  
 

   อตัราค่าบริการนี	 ไม่รวม 

  

1. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว 
2. ค่าธรรมเนียมกลอ้งถ่ายรูป C66 รปีู  และกลอ้งวิดีโอ P66 รปีู  (ถา้มี) บริเวณองคเ์จดียพุ์ทธคยา 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท ์โทรสาร ค่าซกัรีด ค่าเครื�องดื�มและค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากที�ระบุใน

รายการ 
4. ค่าทิปต่างๆ 
5. ค่านํ@าหนักของกระเป๋าสมัภาระการเดินทาง กรณีมีนํ@าหนักเกิน P6 กิโลกรมัต่อท่าน 

 
           

   เงื"อนไขการชาํระเงิน 
  

C.  ชาํระมดัจาํ HI,666 บาท  เพื�อรกัษาสิทธิ�การสาํรองที�นั�ง 
H.  ค่าใชจ้่ายส่วนที�เหลือชาํระ HC วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 
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   การยกเลิกและการเปลี"ยนแปลงการเดินทาง  
 

1. การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัรเ์อื@ องหลวง ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินมดัจาํ HI,666 บาท 
2. หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตอ้งแจง้ทางบริษัทฯ อย่างน้อย HC วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั@น 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั@งหมด  
3. หากท่านยกเลิกรายการท่องเที�ยวก่อนที�รายการฯจะสิ@ นสุดลง จะถือวา่ท่านสละสิทธิ� 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ ทั@งสิ@ น 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิก หรือเลื�อนการเดินทาง เปลี�ยนแปลงกาํหนดการเดินทาง 

 กรณีที�มีผูส้าํรองการเดินทางไมค่รบตามจาํนวนที�บริษัทกาํหนด (HI ท่านขึ@ นไป) 
 

เงื"อนไขและขอ้กาํหนดอื"นๆ 

  

1. บริษัททวัรเ์อื@ องหลวงขอสงวนสิทธิ�ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาทวัรโ์ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   
ทั@งนี@ ขึ@ นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรือสบัเปลี�ยนรายการทวัร ์กาํหนดวนัเดินทาง 
ไดต้ามความเหมาะสม และความจาํเป็นที�เกิดขึ@ นโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั@งนี@ จะคาํนึงถึง 
ความปลอดภยัและ ประโยชน์สงูสุดของลกูคา้เป็นสาํคญั 

3. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมี 
สิ�งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

4. เมื�อออกบตัรโดยสารแลว้ไม่อนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อบนบตัรโดยสาร/เปลี�ยนเสน้ทาง/เลื�อนชั@นการ 
เดินทางและเปลี�ยนวนัเดินทาง 

5. สะสมไมลไ์ด ้I6% เนื�องจากเป็นบตัรโดยสารราคาหมู่คณะ (G/CLASS) 
 
     การชาํระเงิน 

 

� ชาํระเป็นเงินสด  
� ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 

ชื�อบญัชี บริษัททวัรเ์อื@ องหลวง จาํกดั  เลขที�บญัชี VCH-H-6>II5-P 

 และกรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าที�ทราบ โดยส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุ ชื�อผูเ้ดินทาง  
 เบอรโ์ทรติดต่อกลบั มาที� โทรสาร 6H-HddKCId  
� รบัชาํระเงินโดยบตัรเดรดิตทุกประเภท ยกเวน้ DINERS CLUB  
 

       กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ล่วงหนา้ เนื�องจากใบเสร็จ 

รบัเงินไม่สามารถแกไ้ข/เปลี�ยนใบเสร็จรบัเงิน 

 
ดําเนนิการโดยผูป้ระกอบธุรกิจนาํเที�ยวใบอนุญาตเลขที� ��/06687 

 
ติดต่อ :  บริษัททวัรเ์อื@ องหลวง  ถนนหลานหลวง  เวลาทาํการ  จนัทร-์ศุกร ์ 6d.66 น.-CH.66 น.  

และ CP.66 น.-CK.66 น.  โทร 6H-HddKPPI   โทรสาร 6H-HddKCId 
www.royalorchidholidays.com  e-mail : sales@toureurngluang.com 


