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ทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยี    
    ((((4444วนั วนั วนั วนั 3333คนื)คนื)คนื)คนื)    

เสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯ----เมอืงคยาเมอืงคยาเมอืงคยาเมอืงคยา----เมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสี----กรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯ    
    

ลําดับที่ เดินทางระหวางวนัที ่ หมายเหต ุ
1 27-30 ธนัวาคม 2557  
2 7-10 กุมภาพนัธ 2558  

 
รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางแบบหมูคณะ 25 ทานขึ้นไป 

 
ทีน่ัง่ 

ราคาตอทาน 
พักในหองพกัคู พักในหองพกัเดี่ยว 

เดินทางชัน้ประหยัด 62,800 บาท 76,790 บาท 
        
    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไป    
มดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรมดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรมดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรมดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรองทีน่ัง่องทีน่ัง่องทีน่ัง่องทีน่ัง่    
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           
อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตรา    
*** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว รวมรวมรวมรวม    คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน     
(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทั(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทั(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทั(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)    
    
 

    ดําเนนิการโดย บรษิัท ทวัรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตดําเนนิการโดย บรษิัท ทวัรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตดําเนนิการโดย บรษิัท ทวัรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตดําเนนิการโดย บรษิัท ทวัรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่    11/0668711/0668711/0668711/06687    
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รายละเอียดการเดินทางกราบนมัสการพทุธสงัเวชนยีสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดการเดินทางกราบนมัสการพทุธสงัเวชนยีสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดการเดินทางกราบนมัสการพทุธสงัเวชนยีสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดการเดินทางกราบนมัสการพทุธสงัเวชนยีสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย     
((((    4444วัน 3คืนวัน 3คืนวัน 3คืนวัน 3คืน    ))))    

กราบนมัสการพทุธสงัเวชนียสถานตาํบลพทุธคยา สถานที่ตรสัรูกราบนมัสการพทุธสงัเวชนียสถานตาํบลพทุธคยา สถานที่ตรสัรูกราบนมัสการพทุธสงัเวชนียสถานตาํบลพทุธคยา สถานที่ตรสัรูกราบนมัสการพทุธสงัเวชนียสถานตาํบลพทุธคยา สถานที่ตรสัรู        
เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณเมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณเมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณเมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ    สาธารณรฐัอนิเดยีสาธารณรฐัอนิเดยีสาธารณรฐัอนิเดยีสาธารณรฐัอนิเดยี””””    

ชมมหาวทิยาลยัสงฆแหงแรกของโลก เคยมพีระภกิษจุาํพรรษามากกวา ชมมหาวทิยาลยัสงฆแหงแรกของโลก เคยมพีระภกิษจุาํพรรษามากกวา ชมมหาวทิยาลยัสงฆแหงแรกของโลก เคยมพีระภกิษจุาํพรรษามากกวา ชมมหาวทิยาลยัสงฆแหงแรกของโลก เคยมพีระภกิษจุาํพรรษามากกวา 10,000 10,000 10,000 10,000 รปู ณ เมอืงราชคฤหรปู ณ เมอืงราชคฤหรปู ณ เมอืงราชคฤหรปู ณ เมอืงราชคฤห    
กราบนมสัการพระคนัธกฏุขิองพระพทุธเจา  บนเขาคิชกฎู ณ เมอืงหลวงแควนมคธกราบนมสัการพระคนัธกฏุขิองพระพทุธเจา  บนเขาคิชกฎู ณ เมอืงหลวงแควนมคธกราบนมสัการพระคนัธกฏุขิองพระพทุธเจา  บนเขาคิชกฎู ณ เมอืงหลวงแควนมคธกราบนมสัการพระคนัธกฏุขิองพระพทุธเจา  บนเขาคิชกฎู ณ เมอืงหลวงแควนมคธ    

นําชมเมอืง นําชมเมอืง นําชมเมอืง นําชมเมอืง ““““เมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสี” ” ” ” นครศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮินครศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮินครศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮินครศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮินดอูายกุวา นดอูายกุวา นดอูายกุวา นดอูายกุวา 4,000 4,000 4,000 4,000 ป ตัง้อยูรมิฝงแมน้ําคงคาป ตัง้อยูรมิฝงแมน้ําคงคาป ตัง้อยูรมิฝงแมน้ําคงคาป ตัง้อยูรมิฝงแมน้ําคงคา    

 

วันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทาง    
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ----    เมืองคยา เมืองคยา เมืองคยา เมืองคยา ----    ตําบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย)ตําบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย)ตําบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย)ตําบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย) 
 
09.30 น. - ผูเดินทางทุกทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรพิเศษเฉพาะผูเดินทางไปเมืองคยาและเมืองพาราณสี 

หมายเลข C16 – C18 ของสายการบินไทย 
*กรุณานํากระเปาเดินทางใบใหญสงมอบแกเจาหนาท่ีทัวรเอ้ืองหลวง  เพื่อติดปายช่ือและ
ริบบิ้นสีผูกกระเปา พรอมรับหนังสือเดินทาง  บัตรโดยสารข้ึนเครื่องบิน (Boarding Pass)  
เอกสาร ต.ม.ขาออกของประเทศไทย  ต.ม.ขาเขาประเทศอินเดยี  และหนังสือสวดมนต  
(ใชตลอดการเดินทาง)  

12.10 น . - ออกเดินทางไปเมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 327 
                       (ใชเวลาบิน 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 
14.00 น.* - (เวลาทองถ่ินของสาธารณรัฐอินเดีย) ถึงทาอากาศยานนานาชาติเมืองคยา                            

*กรุณาเก็บหางบัตรท่ีนั่ง (Boarding Pass) เพื่อแสดงตอเจาหนาท่ีประตูทางเขาอาคาร
ผูโดยสารขาเขา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานเขาท่ีสนามบินคยา 

  - ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระจากสายพาน และผานพิธีการศุลกากร 
- ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ ไปยังโรงแรมรอยัล เรซิเดนซ่ี (Royal Residency 

Hotel) หรือเทียบเทา ตําบลพุทธคยาซึ่งอยูหางจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร     
(ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที) 

15.00 น.  - ถึงโรงแรมท่ีพัก เชิญทุกทานรับกุญแจหองพัก 

จากนั้นจัดเตรียมเครื่องบูชาสักการะพระมหาเจดียและตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
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สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้        

การแตงกาย สวมใสชุดสุภาพและควรเปนสีออนไมควรสวมหมวกในเขตพุทธสถาน    

� รองเทาเปนแบบสวมถอดไดงาย  เนื่องจากตองถอดรองเทาขณะเขาไปใน     
พุทธสถานโดยสามารถสวมถุงเทาได (ทัวรเอื้องหลวงเตรียมถุงเทาเปดใหทาน 
สวมใสบริเวณภายในองคพระมหาเจดีย) 

� เครื่องสักการะบูชา หนังสือสวดมนต (ทางทัวรเอื้องหลวงจัดใหทาน)           
เพื่อสวดมนตบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์และสวดมนตทําวัตรเย็น 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ            ::::    ไไไไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบริเวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบริเวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบริเวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบริเวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปด            
ทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลว  หรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ี    

� ผาหมองคพระพุทธเมตตา (ทัวรเอื้องหลวงจัดเตรียมไวใหหมถวายรวมกัน1ชุด)  

� ของใชสวนตัว เบาะปูรองนั่ง (ทางทัวรเอ้ืองหลวงเตรียมผาพลาสติกกันเปอน
สําหรับคณะไวใหแลว) , ไฟฉาย เนื่องจากฤดูหนาวอากาศมืดเร็วและไฟฟาดับ
บอย, ผาคลุมไหลกันลม หมวก  ยากันยุง  ผาปดจมูก  

� ภายในบริเวณพระมหาเจดียพุทธคยา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือและอุปกรณ
สื่อสารเขาไปภายใน 

16.00 น. - ออกจากโรงแรมเพื่อทัศนศึกษาบริเวณองคพระมหาเจดียพุทธคยา อนิมิสเจดีย  
รัตนจงกรมสระมุจลินทและพุทธสถานที่สําคัญโดยรอบพรอมฟงการบรรยายถึง
ความสําคัญของสถานที่ตางๆ จากพระวิทยากร 

- นําคณะเขากราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานภาย  

ในพระมหาเจดีย จากนั้นนํากราบบริเวณพระแทนวัชรอาสนประดิษฐานใตตนพระศรีมหา 

โพธิ์ (สถานท่ีที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประดิษฐานใตตน 

พระศรีมหาโพธ์ิ) รวมทําวัตรเย็น และสวดมนตบูชาคุณพระรัตนตรัยและพุทธสังเวชนีย 

สถานใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เจริญสมาธิภาวนาตามสมควรแก
เวลา  

คาธรรมเนียมกลองถายรูปบริเวณองคเจดียพุทธคยา 
กลองถายรูปธรรมดา  100  รูป 
กลองวีดโีอ  300  รูป 
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19.00 น. - เดินทางกลับที่พัก 
19.30 น.  - รับประทานอาหารคํ่าท่ีหองอาหารของโรงแรม 
  - พักผอนตามอัธยาศัย  
    

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ         ::::    เวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวาเวลาทองถิน่ประเทศไทย เวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวาเวลาทองถิน่ประเทศไทย เวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวาเวลาทองถิน่ประเทศไทย เวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวาเวลาทองถิน่ประเทศไทย 1111    ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 30303030    นาทีนาทีนาทีนาที    
 

 

วันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทาง    
ตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยา----เมอืงราชคฤห(เกา)เมอืงราชคฤห(เกา)เมอืงราชคฤห(เกา)เมอืงราชคฤห(เกา)----นมสัการหลวงพอดํานมสัการหลวงพอดํานมสัการหลวงพอดํานมสัการหลวงพอดํา----มหาวทิยาลัยนาลนัทา(เกา)มหาวทิยาลัยนาลนัทา(เกา)มหาวทิยาลัยนาลนัทา(เกา)มหาวทิยาลัยนาลนัทา(เกา)----ตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยาตําบลพทุธคยา 
    
    
06.00 น  -      รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
07.00 น. - ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
09.30 น. -    เดินทางถึงเมืองราชคฤห แวะเขาหองน้ําท่ี พุทธสถานธรรมิกราช ระหวางทางไปราชคฤห

จากนั้นเดินทางข้ึนไปยังยอดเขาคิชกูฎ เพื่อกราบนมัสการพระคันธกุฏิของพระพุทธเจา 
เปนการเดินข้ึนท่ีสูงโดยมีข้ันบันไดที่ลาดชันไมมากนักกาวเดินสบาย ระยะทางโดยรวม
ประมาณ 750 เมตรใชเวลาเดินข้ึนเขาประมาณ 45 นาที   แตหากไมตองการเดินเทาที่
บริเวณเชิงเขามีบริการเสล่ียงหามโดยชาวพื้นเมือง (ทานที่ตองการใชบริการดังกลาว 
กรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา และโปรดเสียคาใชจายทานละ 1,400 รูป หรือประมาณ 900 
บาท รวมขาไปและขากลับ)    ในสมัยพุทธกาลพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงกรุงราชคฤห 
เมืองหลวงแหงแควนมคธไดใชทางเดินสายนี้เสด็จฯข้ึนไปกราบนมัสการพระพุทธเจา
เชนกัน 

-         ระหวางทางข้ึนยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสักการะถํ้าสุกรขาตา สถานท่ีซึ่งพระสารีบุตรบรรลุ
เปนพระอรหันต ชมกุฏิพระอานนท ถํ้าพระโมคคัลลานะ และสถานท่ีซึ่งพระเทวทัตกล้ิงหิน
หลนใสพระพุทธเจา จนพระบาทหอพระโลหิต  

11.30 น.  - รับประทานอาหารกลางวันท่ีหองอาหารโรงแรมอินโด ฮอกเก (Indo Hokke Hotel) หรือ 
เทียบเทา 

12.30 น.  - ออกเดินทางตอไปยัง“วัดเวฬุวัน”ซ่ึงเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจาพิมพิสาร 
                            พระราชทานพระราชอุทยานสวนปาไผ และทรงสรางวัดเวฬุวันถวายเปนพุทธบูชาแด 

พระพุทธเจาและเปนสถานที่พระอริยสงฆสาวกจํานวน 1,250 รูปซ่ึงลวนเปน 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจาทรงใหการอุปสมบทดวยพระองคเอง ไดมาประชุมพรอม
กันโดยมิไดนัดหมายทําใหเกิด “วันมาฆะบูชา” 

13.30 น.  - เดินทางจากเมืองราชคฤหไปยังเมืองนาลันทา 
14.00 น. - กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินแกรนิต “หลวงพอดํา” ซ่ึงเปนพระพุทธรูปที่

รอดพนจากการถูกเผาทําลายของชาวมุสลิมในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 เม่ือครั้งท่ีการ 
กวาดลางทําลายพระพุทธศาสนา การฆาพระสงฆ และเผาทําลายมหาวิทยาลัยนาลันทา  
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  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก เลากันวามีคนพยายามจะเคล่ือนยาย      
หลวงพอดําไปประดิษฐานที่อ่ืนเพื่อใหเหมาะสมสงางาม แตก็ไมสามารถเคล่ือนยายได   
จนละความพยายามในท่ีสุด 

 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    ::::    การเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจดัเตรียมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาบรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร    คันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทาน    

    
14.30 น. - ธรรมทัศนาตอไปยัง“นาลันทาคาม”บานเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาซึ่งตอมา 

ไดเปนสถานที่สรางมหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตพระถังซําจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ไดเคย
จาริกมาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11 และไดศึกษาพระธรรม ตลอดจนเคยเปนอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ ในทางพุทธศาสนาเคยเปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงโดงดังท่ีสุดในโลก 
เมื่อประมาณ 1,500 ปที่แลว และเคยมีพระภิกษุจําพรรษากวา 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ 
สถานที่แหงนี้ 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
กลองถายรูปธรรมดา  ไมเสีย 
กลองวีดโีอ   25 รูป 

16.30 น. - ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ระหวางทาง ขับรถผานชมเรือนคุมขังพระเจาพิมพิสาร  พระเจาแหงแควนมคธ   ปจจุบัน
ทางการกอกอนหินสูงเปนขอบประมาณ 1 เมตร และบริเวณกวางยาวประมาณ 8 x 10 
เมตร   โดยมีปาละเมาะลอมไวตรงกลางมีหองสี่เหล่ียมเล็กๆหากยืนท่ีซากกําแพงหินเรียง
ซอนหนาประมาณ 6 ฟุต จะมองเห็นทางข้ึนยอดเขาคิชกูฏไดชัดเจน ซึ่งสถานท่ีแหงนี้ พระ
เจาพิมพิสารถูกพระเจาอชาตศัตรูผูเปนโอรสทําปตุฆาต โดยการกักบริเวณใหอดอาหาร
และจํากัดท่ีใหเล็กลง (ขังเดี่ยว) จนส้ินพระชนม 

19.00 น - เดินทางถึงท่ีพัก  
        - รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
22.00 น. - กรุณาวางกระเปาสัมภาระใบใหญของทาน ไวหนาหองพัก เพื่อเจาหนาท่ีจะทําการขนยายไป

เมืองพาราณสี ลวงหนาโดยทางรถยนตในคืนนี้ เนื่องจากสนามบินเมืองพาราณสีเล็กมาก 
จํากัดดวยส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนถายสัมภาระ โดยเฉพาะสัมภาระท่ีมีจํานวนมาก 
มิฉะนั้น ท้ังคณะจะตองเสียเวลารอสัมภาระที่สนามบินเมืองพาราณสีเปนเวลานาน 

 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    ::::    ขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวก และรวดเร็วแกคณะ  ในการเดนิทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดยทางขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวก และรวดเร็วแกคณะ  ในการเดนิทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดยทางขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวก และรวดเร็วแกคณะ  ในการเดนิทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดยทางขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวก และรวดเร็วแกคณะ  ในการเดนิทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดยทาง    

เครื่องบนิ มดีังนี้ เครื่องบนิ มดีังนี้ เครื่องบนิ มดีังนี้ เครื่องบนิ มดีังนี้     

• เตรียมเฉพาะส่ิงของที่จําเปนใสกระเปาใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตัวข้ึนเครื่องบินในวันรุงข้ึน  
     ตามกฎการบินสากล อนุญาตใหสุภาพบุรุษ รวมถึงพระภิกษุสงฆถือกระเปาข้ึนเครื่องไดทานละ 1 ใบ  
     สําหรับสุภาพสตรีอนุญาตใหถือกระเปาข้ึนเคร่ืองไดทานละ 2 ใบ (กระเปาหิ้ว/สะพาย ใสสตางค 1 ใบและ 
     กระเปาใสเสื้อผา/ส่ิงของจําเปน ใบเล็กอีก 1 ใบ) 
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• บรรจุภัณฑสําหรับเจล และของเหลวท่ีมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ไมสามารถถือข้ึนเคร่ืองได อยางไรก็ดี 
สําหรับทานที่ยังคงตองการใช ครีม ยาสระผม หรือเจล ทัวรเอื้องหลวงไดจัดเตรียมถุงซิปล็อคพรอม
สต๊ิกเกอรเพื่อเขียนช่ือของทาน แจกใหกับผูเดินทางทุกทาน  

     กรุณามอบถุงซิปล็อค ดังกลาวใหแกเจาหนาท่ีในตอนเชาของวันเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อบรรจุลงกระเปา 
เดินทางสวนกลางที่จะสงไปกับเครื่องบินในวันเดินทาง  โดยเจาหนาที่จะสงคืนถุงซิปล็อคแกทานเมื่อ
เดินทางถึงโรงแรมที่เมืองพาราณสีแลว 

• ตามกฎการบินสากล วัตถุตองหามนําข้ึนเครื่องบินไดแก ของมีคมตางๆ กรรไกรตัดเล็บ แบตเตอรี่เสริม  
ธูปเทียน ไฟแช็ค ไมขีดไฟ อุปกรณเคร่ืองไฟฟาท่ีมีแบตเตอรี่ใสอยู เชนไฟฉายพรอมถาน เปนตน 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง     
ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ----    เมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสี    
 

07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.00 น. - ชมบริเวณท่ีสันนิษฐานวาเคยเปนบานนางสุชาดา ธิดาของคฤหบดี แหงตําบลอุรุเวลา 
  เสนานิคมผูถวายขาวมธุปายาสอันประณีต แดพระบรมศาสดากอนการตรัสรู  

- ชมริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองคําที่นางสุชาดา
ถวายพรอมขาวมธุปายาส ที่ทาสุปปติฏฐะ 

09.00 น. - เดินทางไปยังบริเวณตนพระศรีมหาโพธ์ิ และองคพระมหาเจดียพุทธคยาอันเปนสถานที่ 
  ตรัสรูขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระวิทยากรนําผูจาริกบุญกราบลาสังเวชนียสถาน 
  ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เพื่อเดินทางจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 
  อีก 3 แหงตอไป 
 

สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้     

� การแตงกาย สวมใสชุดสุภาพและควรเปนสีออนไมควรสวมหมวกในเขตพุทธ
สถาน 

� รองเทาเปนแบบสวมถอดไดงาย  เนื่องจากตองถอดรองเทาขณะเขาไปในพุทธ
สถานโดยสามารถสวมถุงเทาได (ทัวรเอื้องหลวงเตรียมถุงเทาเปดให ทานสวมใส
บริเวณภายในองคพระมหาเจดีย) 

� เครื่องสักการะบูชา หนังสือสวดมนต (ทางทัวรเอื้องหลวงจดัใหทาน) เพื่อสวด
มนตบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์และสวดมนตทําวัตรเย็น 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    ::::    ไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์    แตอนญุาตใหปดแตอนญุาตใหปดแตอนญุาตใหปดแตอนญุาตใหปด        
    ทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลว  หรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ี 
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� ผาหมองคพระพุทธเมตตา(ทัวรเอ้ืองหลวงจัดเตรียมไวใหหมถวายรวมกัน1ชุด)  

� ของใชสวนตัว เบาะปูรองนั่ง (ทางทัวรเอ้ืองหลวงเตรียมผาพลาสติกกันเปอน
สําหรับคณะไวใหแลว) , ไฟฉาย เนื่องจากฤดูหนาวอากาศมืดเร็วและไฟฟาดับ
บอย, ผาคลุมไหลกันลม หมวก  ยากันยุง  ผาปดจมูก  

� ภายในบริเวณพระมหาเจดียพุทธคยา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือ          
และอุปภรณส่ือสารเขาไปภายใน 
 

10.30 น. - เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา ทอดผาปาสามัคคี 
11.30 น.  -  เดินทางถึงท่ีพัก 
 - รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม จากนั้นเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
12.30 น. -   ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื่อเดินทางตอไปเมืองพาราณสี โดยเคร่ืองบิน 
14.55 น. -  เดินทางไปเมืองพาราณสโีดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG328 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 

นาที) 
15.45 น.      -  ถึงเมืองพาราณสี (กรุณาเก็บหางบัตรที่น่ัง เพื่อแสดงตอเจาหนาที่ ท่ีประตูทางออก  

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานการตรวจที่สนามบินพาราณสี) 
16.30 น. - ชมวิหารอนาคาริกธรรมปาละ และกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจาก

เมืองตักศิลา  ชมเจาคันธีสถูป  สถานท่ีที่พระพุทธองคทรงพบปญจวัคคียหลังจากที่ทรง
ตรัสรูอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ   

18.00 น. - เดินทางเขาที่พัก โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา (Ramada Hotel)(Ramada Hotel)(Ramada Hotel)(Ramada Hotel)    หรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทา 
19.00 น. - รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 

 
 

วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง      
เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีเมืองพาราณสี    ––––    ทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิ    
 
05.30 น. - ออกเดินทางจากที่พักไปยังริมฝงแมน้ําคงคาบริเวณทาทศอัสวเมธ เพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิต 
  ริมฝงแมน้ํา และลองเรือในแมน้ําคงคาซ่ึงชาวฮินดูเช่ือวาเปนแมน้ําศักด์ิสิทธ์ิเพราะไหลมา

จากภูเขาไกรลาศ  (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค (ตามสภาพภูมิศาสตร แมน้ํานี้ไหลมา
จากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย พิธีการอาบน้ําลางบาปของ
ชาวฮินดูริมฝงแมน้ําคงคา และพิธีการเผาศพซ่ึงมีมานานกวา 4,000 ป โดยกองไฟที่เผา
ศพไมเคยดับมอด 

            - เดินทางกลับที่พัก 
07.30 น. - รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.30 น. - ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ (อยูหางจากเมืองพาราณสีประมาณ 7 กิโลเมตร) 
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เพื่อกราบสักการะธรรมเมกขสถูป สังเวชนียสถานแหงที่ 2 สถานที่ซึ่งพระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา โปรดเหลาปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ 

 - ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจา เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศก ชมกลุมซากกุฏิกวา  
  100 หลัง 
  - พระวิทยากรนําคณะผูจาริกบุญ สวดมนตบทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร  
   
  คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
 
  กลองถายรูปธรรมดา  ไมเสีย 
  กลองวีดโีอ   25  รูป 

 - นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของเมืองสารนาถ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา ชมหัวเสาพระเจาอโศกรูปสิงหหันหนาไปทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงปจจุบันใชเปนตราราชการ
ของอินเดีย และพระพุทธรูปที่ขุดคนพบดานในบริเวณปาอิสิปตนมฤคทายวัน รวมถึง  
เทวรูปของมหาเทพตางๆ ในศาสนาฮินดู 

11.00 น  -    เดินทางกลับที่พัก 
11.30 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม 
13.30 น.  -    เช็คเอาทพรอมสัมภาระ  ออกจากโรงแรมฯ เพื่อเดินทางไปสนามบินพาราณสี 
16.40 น. -   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 328 
21.25 น. -    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 

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

รายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิ    
TG327  กรุงเทพฯ-พุทธคยา  12.20 น.-14.10 น. 
TG328  พุทธคยา-พาราณสี  14.55 น.-15.45 น.  

TG328  พาราณสี-กรุงเทพฯ  16.40 น.-21.25 น. 
 
 

รายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกั    
พักคางคืนที่ 1  เมืองพุทธคยา  โรงแรมที่พัก Royal Residency Hotel หรือเทยีบเทา 

พักคางคืนที่ 2  เมืองพุทธคยา      “ Royal Residency Hotel  “ 

พักคางคืนที่ 3  เมืองพาราณสี      “ Ramada Hotel   “ 
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เอกสาเอกสาเอกสาเอกสาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซา    
    
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงมีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบบั 
4. สําเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถามี) 
5.  ระบุช่ือและที่อยูสถานที่ทํางาน 

- เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

- (กรณีไมไดทํางาน  กรุณาระบุที่อยูของบดิาหรือคูสมรส) 

6.  รูปถายสี ถายหนาตรง ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 2222    x 2 x 2 x 2 x 2 นิ้วนิ้วนิ้วนิ้ว จํานวน 2 รูป  พืน้หลังสขีาวเทานัน้พืน้หลังสขีาวเทานัน้พืน้หลังสขีาวเทานัน้พืน้หลังสขีาวเทานัน้  

7.  กรุณาสงมอบเอกสารการทําวีซา ใหบริษัทฯ กอนการเดินทางอยางนอย 20 วัน 
8.  ทางบริษัทฯจะขอแจงเวลานัดหมายกับทานอีกคร้ัง เพื่อทานจะตองเขารับการตรวจลักษณะ 

ลายน้ิวมือ(สแกนลายนิ้วมือ) ดวยตัวทานเอง ณ ศนูยรับคํารองขอที่ Indian Visa and Passport  
Application Centre (IVS GLOBAL Pvt.Ltd.)  อาคาร 253 อโศก ช้ัน 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 
21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โดยจะมีเจาหนาที่บริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวกใหทาน 

 
       **ห**ห**ห**หมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการขขขขอวีซา อวีซา อวีซา อวีซา 1111    ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 7777    วนัทาํการวนัทาํการวนัทาํการวนัทาํการ    
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รายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทาง    
    
อตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารช้ันประหยัด ไป-กลับ ราคาหมูคณะ เสนทาง กรุงเทพฯ-พุทธคยา-พาราณสี-กรุงเทพฯ 
2. คารถโคช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
3. คาโรงแรมท่ีพัก  และ คาเขาชมทุกแหง ตามที่ระบุไวในรายการ  
4. คาอาหารทุกม้ือ 
5. คามัคคุเทศกชาวไทย เพื่ออํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. คาธรรมเนียมวีซาเขาสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

สําหรับหนังสืหนังสืหนังสืหนังสือเดนิทางไทย อเดนิทางไทย อเดนิทางไทย อเดนิทางไทย (หนังสือเดินทางตางประเทศจายเพ่ิมตามอัตราท่ีสถานทูตกําหนด) 
7. คาน้ําหนักของกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
8. ทุนประกันการเดินทางทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเดินทางอายุไมเกิน 75 ป     

( อุบัติเหตุเบิกคารักษาพยาบาลได สูงสุดทานละ 500,000 บาท )  
 

อตัราคาบรกิารนี้ไมรวมอตัราคาบรกิารนี้ไมรวมอตัราคาบรกิารนี้ไมรวมอตัราคาบรกิารนี้ไมรวม    
  

1. คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว 
2. คาธรรมเนียมกลองถายรูป และกลองวิดีโอ (ถามี) บริเวณองคเจดียพุทธคยา 

- กลองถายรูป 20 รูป  กลองวิดีโอ 300 รูป 

3. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท โทรสาร คาซักรีด คาเครื่องดื่มและคาใชจายนอกเหนือ 
จากที่ระบใุนรายการ 

4. คาทิปตางๆ 
5. คาน้ําหนักของกระเปา สัมภาระการเดินทาง กรณีมีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน 

                    

เงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงิน    
        

1. ชําระมัดจํา 10,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิ์การสํารองท่ีนั่ง 
2. คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระ 21 วันลวงหนากอนการเดินทาง 
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การยกเลกิและการเปล่ียนแปลงการเดนิทาง การยกเลกิและการเปล่ียนแปลงการเดนิทาง การยกเลกิและการเปล่ียนแปลงการเดนิทาง การยกเลกิและการเปล่ียนแปลงการเดนิทาง     
 

1. การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวรเอื้องหลวงขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 10,000 บาท 
2. หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงทางบริษัทฯ อยางนอย  21 วันกอนการเดินทางมิฉะนั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด  
3. หากทานยกเลิกรายการทองเที่ยวกอนที่รายการฯจะสิ้นสุดลง จะถือวาทานสละสิทธิ์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือนการเดินทาง เปล่ียนแปลงกําหนดการเดินทาง 

 กรณีที่มีผูสํารองการเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทกําหนด (25 ทานข้ึนไป) 
         

เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ    
 

1. บริษัททัวรเอ้ืองหลวงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาทัวรโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือ สับเปล่ียนรายการทัวร กําหนดวันเดินทาง 
ไดตามความเหมาะสม และความจําเปนที่เกิดข้ึนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังนี้จะคํานึงถึง 
ความปลอดภัย และประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ 

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมี 
สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

4. เมื่อออกบัตรโดยสารแลวไมอนญุาตไมอนญุาตไมอนญุาตไมอนญุาตใหเปล่ียนช่ือบนบัตรโดยสาร/เปล่ียนเสนทาง/เล่ือนช้ันการ 
เดินทางและเปล่ียนวันเดินทาง 

5. เดินทางในช้ันประหยัดสะสมไมลได 50% เนื่องจากเปนบัตรโดยสารราคาหมูคณะ (G/CLASS) 
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การชําระเงนิการชําระเงนิการชําระเงนิการชําระเงนิ    
 

� ชําระเปนเงินสด  
� ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย ช่ือบัญชี 

  บริษัท ทัวรเอ้ืองหลวง จํากัด เลขที่บัญชี 612-2-04559-3 
  และกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบ โดยสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุ ช่ือผูเดินทาง  
  เบอรโทรติดตอกลับ มาที่ โทรสาร 02-2887158  

� รับชําระเงินโดยบัตรเครดิต ทุกประเภท ยกเวน DINERS CLUB  
 

  กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เนื่องจาก 
  ใบเสร็จรับเงิน ไมสามารถไมสามารถไมสามารถไมสามารถแกไข/เปล่ียนใบเสร็จรับเงิน 
 

** สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย  รับบัตรกํานัลเซ็นทรัล  1,000 บาท                                   

เมื่อซื้อแพ็กเกจเอื้องหลวงจาริกแดนพุทธภูมิ ครบทุก 100,000 บาท ตอเซลลสลิป 

** เง่ือนไขเปนไปตามที่กําหนด  กรุณาตรวจสอบขอกําหนด และเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดขาย 

 

 

ดําเนนิการโดยดําเนนิการโดยดําเนนิการโดยดําเนนิการโดย    บรษิัทบรษิัทบรษิัทบรษิัท    ทัวรเอื้องหลวงทัวรเอื้องหลวงทัวรเอื้องหลวงทัวรเอื้องหลวง    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่11/0ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่11/0ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่11/0ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่11/06687668766876687    
 

ติดตอ : บริษัท ทัวรเอื้องหลวง ถนนหลานหลวง เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น. - 12.00น. และ 
13.00น.- 17.00น.  โทร 0-2288-7335  โทรสาร 0-2288-7158 

www.royalorchidholidays.com  e-mail : sales@toureurngluang.com 

 
 
 


