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ทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยีทวัรเอือ้งหลวงจารกิแดนพุทธภมู ิตามรอยพระศาสดา ณ สาธารณรฐัอนิเดยี    
และสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาลและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาลและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาลและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล    

(8วนั 7คนื)(8วนั 7คนื)(8วนั 7คนื)(8วนั 7คนื)    
เสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯเสนทางบนิ กรงุเทพฯ----เมอืงคยาเมอืงคยาเมอืงคยาเมอืงคยา----เมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสี----เมอืงไพราวาเมอืงไพราวาเมอืงไพราวาเมอืงไพราวา----กรงุกาฐมาณฑุกรงุกาฐมาณฑุกรงุกาฐมาณฑุกรงุกาฐมาณฑุ----กรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

    
ลําดับที่ เดินทางระหวางวันที ่ หมายเหต ุ

1 4-11 ธนัวาคม 2557 5 ธันวาคม 2557 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

2 13-20 ธนัวาคม 2557  
3 24-31 มกราคม 2558  
4 3-10 มีนาคม 2558 4 มีนาคม 2558 วันมาฆะบูชา 

 
รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางแบบหมูคณะ 25 ทานขึ้นไป 

 
ทีน่ัง่ 

ราคาตอทาน 
พักในหองพกัคู พักในหองพกัเดี่ยว 

เดินทางชัน้ประหยัด 92,500 บาท 124,600 บาท 
    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไปราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึน้ไป    
มดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรองทีน่ัง่มดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรองทีน่ัง่มดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรองทีน่ัง่มดัจาํการเดนิทางทานละ 10,000 บาท เพือ่รกัษาสทิธิก์ารสาํรองทีน่ัง่    
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั           
อตัราแลกเปอตัราแลกเปอตัราแลกเปอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราล่ียนเงนิตราล่ียนเงนิตราล่ียนเงนิตรา    
*** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว รวมรวมรวมรวม    คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน     
(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)(คาธรรมเนยีมน้ํามนั อาจมกีารเปล่ียนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรับขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)    
    

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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รายละเอยีดการเดนิทางกราบสกัการะพทุธสงัเวชนยีสถานทัง้สีต่าํบลรายละเอยีดการเดนิทางกราบสกัการะพทุธสงัเวชนยีสถานทัง้สีต่าํบลรายละเอยีดการเดนิทางกราบสกัการะพทุธสงัเวชนยีสถานทัง้สีต่าํบลรายละเอยีดการเดนิทางกราบสกัการะพทุธสงัเวชนยีสถานทัง้สีต่าํบล    
สวนลมุพนิวีนั สถานทีป่ระสตูิสวนลมุพนิวีนั สถานทีป่ระสตูิสวนลมุพนิวีนั สถานทีป่ระสตูิสวนลมุพนิวีนั สถานทีป่ระสตูิ    ตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรู    

ตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพาน    
ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)    

• กราบสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ สถานท่ีตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา และศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก 

• กราบสักการะพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห 

• นําชมมหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก“มหาวิทยาลัยนาลันทา”ท่ีเคยโดงดังที่สุดในอดีต เมื่อ 900 ปกอน 

• นําชม “วัดเวฬุวัน วัดแหงแรกในพุทธศาสนา และสถานที่เกิด “วันมาฆะบูชา” ณ กรุงราชคฤห (เกา) 

• กราบสักการะ “ธรรมเมกขสถูป” สถานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร พระธรรมเทศนา
กัณฑแรก ณ  บริเวณปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ 

• นําชม “เมืองพาราณสี” นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกวา 4,000 ป ต้ังอยูริมฝงแมน้ําคงคา 

• ชม “วัดเชตวันมหาวิหาร” สถานที่ประทับสําคัญและนานท่ีสุดขององคพระพุทธเจา(19 พรรษา) ณ เมืองสาวัตถี 

• กราบสักการะสถานที่ดับขันธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา  
 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 

• กราบสักการะสถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ วิหารมหามายาเทวี เมืองลุมพินี 
 สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

• นําชมเมืองมรดกโลกในหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองหลวงของสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

 

วันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทาง    
ทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิ----    เมอืงคยา เมอืงคยา เมอืงคยา เมอืงคยา ----    ตาํบลพุตาํบลพุตาํบลพุตาํบลพุทธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ทธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ทธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ทธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)    
 
09.30 น. - ผูเดินทางทุกทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรพิเศษเฉพาะผูเดินทางไปเมืองคยาและเมืองพาราณสี 

หมายเลข C16 – C18 ของสายการบินไทย 
* กรุณานํากระเปาเดินทางใบใหญสงมอบแกเจาหนาท่ีของทัวรเอื้องหลวง  เพื่อติดปายช่ือ
และริบบิ้นสีผูกกระเปา พรอมรับหนังสือเดินทาง  บัตรโดยสารข้ึนเคร่ืองบิน (Boarding 
Pass)  เอกสาร ต.ม.ขาออกของประเทศไทย  ต.ม.ขาเขาประเทศอินเดีย  และหนังสือ    
สวดมนต ( ใชตลอดการเดินทาง )  

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

*กรุณาเก็บหางบัตรท่ีนั่ง (Boarding Pass) เพื่อแสดงตอเจาหนาท่ีประตูทางเขาอาคาร
ผูโดยสารขาเขา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานเขาท่ีสนามบินคยา 
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  - ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระจากสายพาน และผานพิธีการศุลกากร 
15.00 น. - ถึงโรงแรมท่ีพัก เชิญทุกทานรับกุญแจหองพัก 

จากนั้นจัดเตรียมเครื่องบูชาสักการะพระมหาเจดียและตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
 
สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้     

� การแตงกาย สวมใสชุดสุภาพและควรเปนสีออนไมควรสวมหมวกในเขตพุทธ
สถาน 

� รองเทาเปนแบบสวมถอดไดงาย  เนื่องจากตองถอดรองเทาขณะเขาไปในพุทธ
สถานโดยสามารถสวมถุงเทาได (ทัวรเอ้ืองหลวงเตรียมถุงเทาเปดให ทานสวมใส
บริเวณภายในองคพระมหาเจดีย) 

� เครื่องสักการะบูชา หนังสือสวดมนต (ทางทัวรเอื้องหลวงจัดใหทาน)           
เพื่อสวดมนตบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์และสวดมนตทําวัตรเย็น 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    ไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจไมอนญุาตใหจดุธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปดดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ์ แตอนญุาตใหปด    
        ทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลว หรือถวายดอกไมเปนพุทธบูชาได (ถาม)ีหรือถวายดอกไมเปนพุทธบูชาได (ถาม)ีหรือถวายดอกไมเปนพุทธบูชาได (ถาม)ีหรือถวายดอกไมเปนพุทธบูชาได (ถาม)ี    

� ผาหมองคพระพุทธเมตตา(ทัวรเอ้ืองหลวงจัดเตรียมไวใหหมถวายรวมกัน1ชุด 

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

� ภายในบริเวณพระมหาเจดียพุทธคยา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือ และ
อุปกรณส่ือสารเขาไปภายใน 

16.00 น. - ออกจากโรงแรมเพื่อทัศนศึกษาบริเวณองคพระมหาเจดียพุทธคยา อนิมิสเจดีย  
รัตนจงกรม สระมุจลินทและพุทธสถานที่ สําคัญโดยรอบพรอมฟงการบรรยายถึง 
ความสําคัญของสถานท่ีตางๆ จากพระวิทยากร 

 - นําคณะเขากราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานภาย  

ในพระมหาเจดีย จากนั้นนํากราบบริเวณพระแทนวัชรอาสนประดิษฐานใตตนพระศรีมหา 

โพธิ์ (สถานท่ีที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประดิษฐานใตตน 

พระศรีมหาโพธิ์ ) รวมทําวัตรเย็น และสวดมนตบูชาคุณพระรัตนตรัยและ 
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พุทธสังเวชนียสถานใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เจริญสมาธิภาวนา
ตามสมควรแก เวลา  

คาธรรมเนียมกลองถายรูปบริเวณองคเจดียพุทธคยา 
กลองถายรูปธรรมดา  100  รูป 
กลองวีดโีอ  300  รูป 
 

19.00 น. - เดินทางกลับที่พัก 
19.30 น.  - รับประทานอาหารคํ่าท่ีหองอาหารของโรงแรม 
  - พักผอนตามอัธยาศัย  
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::        เวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวเวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวเวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวเวลาทองถิน่สาธารณรัฐอนิเดียชากวาเวลาทองถิน่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาทีาเวลาทองถิน่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาทีาเวลาทองถิน่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาทีาเวลาทองถิน่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที    
 

 

วันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทางวันทีส่องของการเดนิทาง    
ตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยา----เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)----นมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํา----มหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา)มหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา)มหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา)มหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา)----ตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยา    

 

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 14,000 รูป หรือประมาณ 
900 บาท รวมขาไปและขากลับ) ในสมัยพุทธกาลพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงกรุง      
ราชคฤห เมืองหลวงแหงแควนมคธไดใชทางเดินสายนี้เสด็จฯ ข้ึนไปกราบนมัสการ
พระพุทธเจาเชนกัน 

-         ระหวางทางข้ึนยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสักการะถํ้าสุกรขาตา สถานท่ีซึ่งพระสารีบุตรบรรลุ
เปนพระอรหันต ชมกุฏิพระอานนท ถํ้าพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซ่ึงพระเทวทัตกล้ิงหิน
หลนใสพระพุทธเจา จนพระบาทหอพระโลหิต  

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

12.30 น.  - ออกเดินทางตอไปยัง “วัดเวฬุวัน” ซ่ึงเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจาพิม       
 พิสารพระราชทานพระราชอุทยานสวนปาไผ และทรงสรางวัดเวฬุวันถวายเปนพุทธบูชาแด   
 พระพุทธเจา และเปนสถานท่ีพระอริยสงฆสาวกจํานวน 1,250รูป ซึ่งลวนเปน  

เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ พระพุทธเจาทรงใหการอุปสมบทดวยพระองคเอง ไดมาประชุม                                                 
พรอมกันโดยมิไดนัดหมายทําใหเกิด “วันมาฆะบูชา” 
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13.30 น.  - เดินทางจากเมืองราชคฤหไปยังเมืองนาลันทา 
14.00 น. - กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินแกรนิต “หลวงพอดํา” ซ่ึงเปนพระพุทธรูปท่ี

รอดพนจากการถูกเผาทําลายของชาวมุสลิมในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 เม่ือคร้ังที่การกวาด
ลางทําลายพระพุทธศาสนา การฆาพระสงฆ และเผาทําลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก เลากันวามีคนพยายามจะเคล่ือนยายหลวงพอดํา
ไปประดิษฐานท่ีอื่นเพื่อใหเหมาะสมสงางาม แตก็ไมสามารถเคล่ือนยายไดจนละความพยา 
ยามในที่สุด 

 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    การเขากราบสักการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจัดเตรียมรถมาการเขากราบสักการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจัดเตรียมรถมาการเขากราบสักการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจัดเตรียมรถมาการเขากราบสักการะหลวงพอดํา ทางทัวรเอื้องหลวงจัดเตรียมรถมาบริการบริการบริการบริการ    คันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทาน    
 
14.30 น. - ธรรมทัศนาตอไปยัง “นาลันทาคาม” บานเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาซึ่ง  

ตอมาไดเปนสถานท่ีสรางมหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตพระถังซําจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) 
ไดเคยจาริกมาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11 และไดศึกษาพระธรรม ตลอดจนเคยเปน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแหงนี้ ในทางพุทธศาสนาเคยเปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงโดง
ดังที่สุดในโลก เมื่อประมาณ 1,500 ปท่ีแลว และเคยมีพระภิกษุจําพรรษากวา 10,000  รูป 
ศึกษาธรรม ณ สถานท่ีแหงนี้ 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
กลองถายรูปธรรมดา  ไมเสีย 
กลองวีดีโอ   25 รูป 
 

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

19.00 น - เดินทางถึงที่พัก  
        - รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
22.00 น. - กรุณาวางกระเปาสัมภาระใบใหญของทาน ไวหนาหองพัก เพื่อเจาหนาท่ีจะทําการขนยาย

 ไปเมืองพาราณสี ลวงหนาโดยทางรถยนตในคืนนี้ เนื่องจากสนามบินเมืองพาราณสี 
เล็กมาก จํากัดดวยส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนถายสัมภาระ โดยเฉพาะสัมภาระที่มี
จํานวนมาก มิฉะนั้น ท้ังคณะจะตองเสียเวลารอสัมภาระที่สนามบินเมืองพาราณสีเปน
เวลานาน 

- ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ ไปยังโรงแรมรอยัล เรซิเดนซ่ี (Royal Residency 
Hotel) หรือเทียบเทา ตําบลพุทธคยาซึ่งอยูหางจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร  
(ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที) 
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หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    ขอปฏิบัติเพื่ขอปฏิบัติเพื่ขอปฏิบัติเพื่ขอปฏิบัติเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแกคณะของทาน ในการเดินทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดย อความสะดวกและรวดเร็วแกคณะของทาน ในการเดินทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดย อความสะดวกและรวดเร็วแกคณะของทาน ในการเดินทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดย อความสะดวกและรวดเร็วแกคณะของทาน ในการเดินทางตอไปยังเมืองพาราณสโีดย     
        ทางเครื่องบิน มีดังนี้ ทางเครื่องบิน มีดังนี้ ทางเครื่องบิน มีดังนี้ ทางเครื่องบิน มีดังนี้     

• เตรียมเฉพาะส่ิงของที่จําเปนใสกระเปาใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตัวข้ึนเครื่องบินในวันรุงข้ึน  
ตามกฎการบินสากล อนุญาตใหสุภาพบุรุษรวมถึงพระภิกษุสงฆถือกระเปาหรือยามข้ึนเครื่องไดทานละ1ใบ  

     สําหรับสุภาพสตรีอนุญาตใหถือกระเปาข้ึนเคร่ืองไดทานละ 2 ใบ (กระเปาหิ้ว/สะพาย ใสสตางค 1 ใบและ 
     กระเปาใสเสื้อผา/สิ่งของจําเปน ใบเล็กอีก 1 ใบ) 

• บรรจุภัณฑสําหรับเจล และของเหลวท่ีมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ไมสามารถถือข้ึนเครื่องได อยางไรก็ดี 
สําหรับทานที่ยังคงตองการใช  ครีม  ยาสระผม  หรือเจล   เจาหนาท่ีทัวรเอื้องหลวงไดจัดเตรียมถุงซิปล็อค
พรอมสต๊ิกเกอรเพื่อเขียนช่ือของทาน แจกใหกับผูเดินทางทุกทาน   จากนั้นกรุณามอบถุงซิปล็อคดังกลาว
ใหแกเจาหนาที่ในเชาของวันเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อบรรจุลงกระเปา 

     เดินทางสวนกลางท่ีจะสงไปกับเครื่องบินในวันเดินทาง  โดยเจาหนาที่จะสงคืนถุงซิปล็อคแกทานเมื่อ 
เดินทางถึงโรงแรมที่เมืองพาราณสีแลว 

• ตามกฎการบินสากล วัตถุตองหามนําข้ึนเครื่องบินไดแก ของมีคมตางๆ กรรไกรตัดเล็บ แบตเตอรี่เสริม ธูป
เทียน ไฟแช็ค ไมขีดไฟ อุปกรณเคร่ืองไฟฟาท่ีมีแบตเตอรี่ใสอยู เชน  ไฟฉายพรอมถาน เปนตน 

• โปรดระวังเครื่องรางของขลัง เชน ตะกรุดท่ีทําดวยกระสุนปน ( ทางการของอินเดียจะยึดของขลังเหลานี้  
และทานอาจจะมีความผิดในคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ) 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง วันทีส่ามของการเดนิทาง     
ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ตําบลพทุธคยา ----    เมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสีเมอืงพาราณสี    
 
07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - นําชมบริเวณที่สันนิษฐานวาเคยเปนบานนางสุชาดา  ธิดาของคฤหบดี  แหงตําบลอุรุเวลา

เสนานิคมผูถวายขาวมธุปายาสอันประณีตแดพระบรมศาสดากอนการตรัสรู 
 - นําชมริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  ท่ีพระบรมศาสดาทรงอธิฐานลอยถาดทองคําท่ีนางสุชาดา

ถวายขาวมธุปายาส ท่ีทาสุปปติฏฐะ 
09.00 น. - เดินทางไปยังบริเวณตนพระศรีมหาโพธ์ิและองคพระมหาเจดียพุทธคยาอันเปนสถานที่ 
  ตรัสรูขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระวิทยากรนําผูจาริกแสวงบุญกราบลาสังเวชนีย

สถานใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เพื่อเดินทางจาริกไปยังสังเวชนีย
สถานอีก 3 แหง  

10.00 น. - เยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา เชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา 
11.30 น.  -  เดินทางกลับถึงท่ีพัก 
 - รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
12.30 น. -   ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื่อเดินทางตอไปเมืองพาราณสี โดยเคร่ืองบิน 
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14.55 น. -  ออกเดินทางไปเมืองพาราณสี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 328 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 35 นาที) กรุณาเก็บหางบัตรที่นั่ง เพื่อแสดงตอเจาหนาท่ี ท่ีประตูทางออก    
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานการตรวจที่สนามบินพาราณสี 

15.45 น.      -  ถึงเมืองพาราณสี  
16.30 น. - ชมวิหารอนาคาริกธรรมปาละ  และกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจาก

เมืองตักศิลา  ชมเจาคันธีสถูป  สถานท่ีที่พระพุทธองคทรงพบปญจวัคคียหลังจากที่ทรง
ตรัสรูอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ   

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

 

วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง  วันทีส่ีข่องการเดินทาง      
เมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ี----    เมอืงสาวัตถีเมอืงสาวัตถีเมอืงสาวัตถีเมอืงสาวัตถี    
 
05.30 น. - ออกเดินทางจากที่พักไปยังริมฝงแมน้ําคงคาบริเวณทาทศอัสวเมธ เพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิต 
  ริมฝงแมน้ํา และลองเรือในแมน้ําคงคาซ่ึงชาวฮินดูเช่ือวาเปนแมน้ําศักด์ิสิทธ์ิเพราะไหลมา

จากภูเขาไกรลาศ  (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค (ตามสภาพภูมิศาสตร แมน้ํานี้ไหลมา
จากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย พิธีการอาบน้ําลางบาปของ
ชาวฮินดูริมฝงแมน้ําคงคา และพิธีการเผาศพ   ซึ่งมีมานานกวา 4,000  ป โดยกองไฟที่
เผาศพไมเคยดับมอด 

            - เดินทางกลับที่พัก 
07.30 น. - รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.30 น. - ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ (อยูหางจากเมืองพาราณสีประมาณ 7 กิโลเมตร) 

เพื่อกราบสักการะธรรมเมกขสถูป สังเวชนียสถานแหงที่ 2 สถานที่ซึ่งพระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา โปรดเหลาปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ 

 - ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจา เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศก ชมกลุมซากกุฏิกวา  
  100 หลัง 
  - พระวิทยากรนําคณะผูจาริกบุญ สวดมนตบทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร  
  คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
  กลองถายรูปธรรมดา  ไมเสีย 
  กลองวีดีโอ   25  รูป 
11.30 น.  -    เดินทางกลับที่พัก  
11.45 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันท่ีหองอาหารของโรงแรม 
13.00 น. -  เช็คเอาทพรอมสัมภาระ ออกเดินทางไปเมืองสาวัตถี โดยรถโคชปรับอากาศ(ใชเวลา 

 เดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง)   ระหวางทางชมทิวทัศนและสภาพความเปนอยูของ 
 ประชาชนในรัฐอุตรประเทศ และฟงธรรมบรรยายจากพระวิทยากร  
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(แวะเขาหองน้ํา ระหวางทาง) 
18.00 น.  - บริการอาหารวางบนรถ 
21.00 น.  -  ถึงเมืองสาวัตถี นําทานเขาสูโรงแรมปาวัน พาเลส (Pawan Palace Hotel) หรือเทียบเทา 
    -  รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่หาหาหาหาของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     

เมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ี----    เมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิารา    
        
07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. -  จากนั้นนําชมเมืองสาวัตถี (เกา) ซึ่งเปนเมืองที่พระพุทธเจาประทับอยูนานที่สุดตลอดพระ

ชนมชีพ (25 พรรษา)  
- ชม “วัดเชตวันมหาวิหาร” ซ่ึงเคยเปนที่ประทับสําคัญและนานที่สุดแหงหน่ึงของ

พระพุทธเจา (19 พรรษา) ต้ังอยูนอกกรุงสาวัตถีใกลประตูเมืองทางทิศใตพระวิทยากรนํา
คณะฯสวดมนตที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจา ชมพระกุฏิของพระราหุล พระมหากัสสปะ
เถระ พระสีวลี และพระสารีบุตร ตามลําดับ 

      คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
 กลองถายรูปธรรมดา   ไมเสีย 
 กลองวีดโีอ    25   รูป 
 

09.30 น. - นําชมบานทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกผูสรางวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายแดองค 
พระสัมมาสัมพุทธเจา และองคุลีมาลสถูป สันนิษฐานวาเคยเปนบานของทานอสิงสกะ 
(พระองคุลีมาล)  

10.00 น. - ผานชมบริเวณท่ีสันนิษฐานกันวาเปนที่ซึ่งธรณีสูบพระเทวทัต ในบ้ันปลายชีวิต ครั้งสํานึก
ผิดจึงเดินทางมาเพื่อจะเขาเฝาขอประทานอภัยโทษจากพระพุทธองค  สวนดานตะวันออก
เฉียงใตของวัดศรีลังกามีบอน้ําโบราณ กลาวกันวาคือ อนุสรณของนางจิณจมาณวิกาถูก
แผนดินสูบครั้งที่สรางบาป จนแผนดินไมอาจรับนางไวได 

- ชมสถูปยมกปาฏิหาริย สถูปขนาดใหญท่ีเหลือเปนเพียงเนินดิน มองดูสูงกวาที่ใดๆ ใน 
นครสาวัตถี อยูระหวางเมืองพาลัมปุระกับเมืองสราวัสสติ นับจากพระเชตวันมหาวิหาร
ประมาณ 2.5 กิโลเมตรชาวบานเรียกวา สวนมะมวงของคัณฑกะ สันนิษฐานวาสถานที่นี้คือที่
พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย 

10.30 น. - เยี่ยมชมวัดไทยเชตวัน และรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา (วัดท่ี 2) 
11.30 น.   -   เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอาทออกจากโรงแรมที่พัก                                                                                       
12.30 น. - ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) แวะเขาหองน้ํา

ระหวางทาง 
18.00 น. - บริการอาหารวางบนรถ 
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20.30 น.  -  ถึงเมืองกุสินารา นําคณะเขาสูโรงแรมรอยัล เรซิเดนซ่ี (Royal Residency Hotel) 
      หรือเทียบเทา 
    -  รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    เนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลมุพนิ ีประเทศเนปาล  จึงขอความกรุณาทุกทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลมุพนิ ีประเทศเนปาล  จึงขอความกรุณาทุกทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลมุพนิ ีประเทศเนปาล  จึงขอความกรุณาทุกทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลมุพนิ ีประเทศเนปาล  จึงขอความกรุณาทุกทานนํา
หนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทางลวงหนาไปดําเนนิการนาํหนังสอืางลวงหนาไปดําเนนิการนาํหนังสอืางลวงหนาไปดําเนนิการนาํหนังสอืางลวงหนาไปดําเนนิการนาํหนังสอื
เดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดียประชาธปิไตยเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดียประชาธปิไตยเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดียประชาธปิไตยเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดีย    

 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่หกหกหกหกของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา ----    เมอืงลมุพนิ ี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิ ี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิ ี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิ ี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล)    
    
07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - ออกเดินทางไปสถานที่ปรินิพพาน ในบริเวณสาลวโนทยาน 

-   กราบสักการะพระพุทธรูปปางมหาปรินิพพานที่ประดิษฐานภายในปรินิพพานวิหาร       
คณะผูจาริกบุญ “ทัวรเอื้องหลวง” ถวายผาหมองคพระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน 
จากนั้น ประทักษิณ วนขวารอบปรินิพพานสถูปและปรินิพพานเจดีย 

09.30 น. - กราบสักการะสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา ที่มกุฎพันธเจดีย ซึ่งอยู
   หางออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
10.15 น.  -  เยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย และสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสําหรับ  
   รักษาพยาบาล และชวยเหลือผูเจ็บปวยท้ังรางกายและจิตใจ  

(Kusinara Clinic for Body and Mind)  
  - รวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา (วัดที่ 3) 
11.30 น.   -   เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอาทออกจากโรงแรมที่พัก 
13.00 น.  -  ออกเดินทางไปเมืองลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ( ใชเวลาในการ 
      เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง )  
17.00 น.  -   แวะเปล่ียนอิริยาบท และเขาหองน้ํา ที่พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 จุดพักระหวางทางซึ่ง

จัดสรางโดยผูมีจิตศรัทธาชาวพุทธจากประเทศไทย และพระราชรัตนรังษีหัวหนาพระธรรม
ทูต สายสาธารณรัฐอินเดีย เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี และประธานสงฆวัดไทยกุสินารา 

        (เจาหนาท่ีทัวรเอ้ืองหลวงเดินทางลวงหนาไปชายแดนเพื่อดําเนินการนําหนังสือเดินทาง
ของคณะฯ ไปตรวจลงตราที่ชายแดนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ
สาธารณรัฐอินเดีย) 

18.30 น.  -  เดินทางจากดานชายแดนเขาท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
19.30 น.*   -    (เวลาทองถ่ินของประเทศเนปาล) เดินทางถึงที่โรงแรมคาไซ (Kasai Hotel) หรือเทียบเทา  
19.45 น.* -    รับประทานอาหารคํ่า และพักผอนตามอัธยาศัย 
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หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    เวลาทองถิน่ของสหพนัธสาธาเวลาทองถิน่ของสหพนัธสาธาเวลาทองถิน่ของสหพนัธสาธาเวลาทองถิน่ของสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาลชากวาเวลาทองถิน่ของประเทศไทย รณรฐัประชาธปิไตยเนปาลชากวาเวลาทองถิน่ของประเทศไทย รณรฐัประชาธปิไตยเนปาลชากวาเวลาทองถิน่ของประเทศไทย รณรฐัประชาธปิไตยเนปาลชากวาเวลาทองถิน่ของประเทศไทย     
                                                            1 ชัว่โมง 15 นาที1 ชัว่โมง 15 นาที1 ชัว่โมง 15 นาที1 ชัว่โมง 15 นาที    และเรว็กวาสาธารณรฐัอนิเดีย 15 นาท ี(โปรดตั้งเวลาของทานใหม)และเรว็กวาสาธารณรฐัอนิเดีย 15 นาท ี(โปรดตั้งเวลาของทานใหม)และเรว็กวาสาธารณรฐัอนิเดีย 15 นาท ี(โปรดตั้งเวลาของทานใหม)และเรว็กวาสาธารณรฐัอนิเดีย 15 นาท ี(โปรดตั้งเวลาของทานใหม)    
  

 

วันที่วันที่วันที่วันที่เจด็เจด็เจด็เจด็ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมอืงลมุพนิี เมอืงลมุพนิี เมอืงลมุพนิี เมอืงลมุพนิี ----    เมืองไพราวา เมืองไพราวา เมืองไพราวา เมืองไพราวา ----    กรุงกาฐมาณฑุ เมอืงหลวงของสหพนัธสาธารณรัฐประชาธิกรุงกาฐมาณฑุ เมอืงหลวงของสหพนัธสาธารณรัฐประชาธิกรุงกาฐมาณฑุ เมอืงหลวงของสหพนัธสาธารณรัฐประชาธิกรุงกาฐมาณฑุ เมอืงหลวงของสหพนัธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลปไตยเนปาลปไตยเนปาลปไตยเนปาล    
 
 

06.00 น.   -   กรุณานํากระเปาเดินทางใบใหญวางไวหนาหองพักเพื่อทําการขนสงลวงหนาไปสนามบิน 
    ไบราวา โดยมีเจาหนาท่ีเอื้องหลวงดูแล สําหรับกระเปาใบเล็กถือข้ึนเคร่ืองสามารถเก็บไว
    ในหองพักได 
   - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น.    -    นําคณะกราบสักการะ สถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีวิหารมหา

มายาเทวี (หลังใหม) และบริเวณเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิว มี
ขอความอยางสมบูรณเขียนดวยภาษาพราหมีวาเปนสถานท่ีประสูติของเจาชายสิทธัตถะ  
และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่ 20 แหงรัชกาลของพระองค  

    (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี3) 

    คาธรรมเนียมกลองถายรูป 
    กลองถายรูปธรรมดา    1 USD  หรือ   50 รูปอินเดีย 
    กลองวีดีโอ   10 USD  หรือ 500 รูปอินเดีย 

09.00 น.     -    ออกเดินทางจากวิหารมหามายาเทวี ไปวัดไทยลุมพินี (วัดท่ี 4) เพื่อรวมทอดผาปาสามัคคี         
จํานวน 2 กอง เพื่อทํานุบํารุงวัดไทยลุมพีนีและเพื่อสรางวัดไทย ที่นครกบิลพัสดุ ตามกําลัง
ศรัทธา 

10.30 น.  - เดินทางกลับที่พัก และเช็คเอาทพรอมสัมภาระ 
11.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารของโรงแรม 
12.00 น.  - เดินทางจากท่ีพักไปสนามบินไพราวา เพื่อเดินทางตอไปยังเมืองกาฐมาณฑุ 
13.00 น.  - ถึงสนามบินไพราวา 
14.00 น.  - ออกเดินทางจากเมืองไพราวา ไปนครกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Buddha Air หรือ 
    Yeti Air (ใชเวลาบิน 45 นาที) 
14.45 น.  -  ถึงสนามบินเมืองกาฐมาณฑุ  เมืองหลวงของประเทศเนปาล 
15.30 น. -  จากนั้นนําทานเดินทางกราบสักการะมหาเจดียเพาธนาถ (Boudhnath) ซึ่งเปนเจดียท่ีใหญ 
     ที่สุดในสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล   เย่ียมชมวัดทิเบตที่งดงาม ชอปปงสินคา 
     พื้นเมือง  และของท่ีระลึกซึ่งอยูรายรอบมหาเจดียเพาธนาถ  
     (มีของที่ระลึกจําหนายโดยรอบ 
     พระเจดียซึ่งลวนเปนผลิตภัณฑจากทิเบตและจีนแผนดินใหญ) 
18.30 น. - เดินทางถึงโรงแรมโซลตี คราวน พลาซา    (Soaltee Crowne Plaza Hotel) ระดับ 5 ดาว  
     หรือเทียบเทา 
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19.00 น.  -  รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่แปดขแปดขแปดขแปดของการเดนิทาง องการเดนิทาง องการเดนิทาง องการเดนิทาง     
กรุงกาฐมาณฑุกรุงกาฐมาณฑุกรุงกาฐมาณฑุกรุงกาฐมาณฑ ุ----    ทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิ    
 
 

07.00 น.  - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม  นํากระเปาใบใหญวางไวหนาหองพัก  
    เพื่อสงไปสนามบินลวงหนา จากนั้นเช็คเอาทพรอมสัมภาระ 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::::    เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง ““““ทัวรเอือ้งหลวงทัวรเอือ้งหลวงทัวรเอือ้งหลวงทัวรเอือ้งหลวง””””    จัดเตรยีมรถตูขนาด 15 ทีน่ั่งไวบรกิาร จัดเตรยีมรถตูขนาด 15 ทีน่ั่งไวบรกิาร จัดเตรยีมรถตูขนาด 15 ทีน่ั่งไวบรกิาร จัดเตรยีมรถตูขนาด 15 ทีน่ั่งไวบรกิาร                 
            เพือ่หลกีหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติดขดัและสามารถเขาถึงสถานทีเ่ขาชมไปอยางสะดวกเพือ่หลกีหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติดขดัและสามารถเขาถึงสถานทีเ่ขาชมไปอยางสะดวกเพือ่หลกีหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติดขดัและสามารถเขาถึงสถานทีเ่ขาชมไปอยางสะดวกเพือ่หลกีหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติดขดัและสามารถเขาถึงสถานทีเ่ขาชมไปอยางสะดวก    
    

08.00 น.      -  ออกเดินทางจากท่ีพักเพื่อเท่ียวชมทัศนียภาพรอบนครกาฐมาณฑุ กราบสักการะพระมหา
เจดียสวยัมภูวนาถ ซ่ึงมีความศักดิ์สิทธิ์มาก อายุกวา 2,000 ป ประดิษฐานอยูบนเนินเขา
กลางหุบเขากาฐมาณฑุ ณ จุดนี้ถาทัศนวิสัยดีหมอกไมลงจัด ทานสามารถชมความงดงาม
ของเทือกเขาหิมาลัยและทิวทัศนของเมืองตาง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑไุดอยางชัดเจน 

10.00 น. -  นําคณะชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณกาฐมาณฑุ เดอบาร 
     สแควซ่ึงเปนยานใจกลางของนครกาฐมาณฑุ ชมเทวสถานของกุมารีหรือเรียกอีกอยางวา  
     “เทพธิดาเดินดิน” (KUMARI : THE  LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเช่ือกันวาเปน 
     เทพธิดาที่มีชีวิตอยูคูบานคูเมือง โดยไดคัดเลือกมาจากบุตรสาวแหงพุทธตระกูล “ศากยะ
     วงศ” ที่สืบทอดมานานกวา 1,000 ป โดยไมขาดสาย   
11.00 น. -  ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติตรีภูวัน 
12.00 น.     -  รับประทานอาหารกลางวันท่ีหองอาหาร Executive LoungeExecutive LoungeExecutive LoungeExecutive Lounge    of of of of Radisson HotelRadisson HotelRadisson HotelRadisson Hotel 
13.50 น.    -  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 320 
     (ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 25 นาที)  
15.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
18.25 น.*      -  (เวลาทองถ่ินของประเทศไทย) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
************************************************************************************************************************** 

รายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิรายละเอยีดเที่ยวบนิ    
TG327     กรุงเทพฯ-พุทธคยา  12.20 น. – 14.10 น. 
TG328     พุทธคยา-พาราณสี  14.55 น. – 15.45 น. 
สายการบินภายในประเทศเนปาล  ไพราวา-กาฐมาณฑุ  14.00 น. – 14.45 น. 
TG320     กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ  13.50 น. – 18.25 น. 
 
 
 



13/16...กาฐมาณฑุ 
บริษัท ทวัรเอื้องหลวง เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น. และ 13.00น.-17.00น. 

โทร 02-288 7335 โทรสาร 02-288 7158  อีเมล sales@toureurngluang.com 

 

รายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกัรายละเอยีดโรงแรมที่พกั    
พักคางคืนที่ 1  เมืองพุทธคยา    โรงแรมท่ีพัก  Royal Residency Hotel    หรือเทียบเทา 
พักคางคืนที่ 2  เมืองพุทธคยา  “  Royal Residency Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 3  เมืองพาราณสี     “  Ramada  Hotel   “ 
พักคางคืนที่ 4  เมืองสาวัตถี  “  Pawan Palace Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 5  เมืองกุสินารา    “  Royal Residency Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 6  เมืองลุมพินี  “  Kasai Hotel   “ 
พักคางคืนที่ 7  เมืองกาฐมาณฑุ    “  Soaltee Crowne Plaza Hotel “  
 
 

เอกสาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาเอกสาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาเอกสาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซาเอกสาร และขอมลูเกี่ยวกบัการยื่นวีซา    
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงมีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถามี) 
5. ระบุช่ือและท่ีอยูสถานที่ทํางาน 

 -  เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

 -  (กรณีไมไดทํางาน  กรุณาระบุที่อยูของบิดาหรือคูสมรส) 

6. รูปถายสี ถายหนาตรง ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 2222    x 2  x 2  x 2  x 2  นิว้นิว้นิว้นิว้ จํานวน 3 รูป  พืน้หลังสีขาวเทานัน้พืน้หลังสีขาวเทานัน้พืน้หลังสีขาวเทานัน้พืน้หลังสีขาวเทานัน้  

7. กรุณาสงมอบเอกสารการทําวีซา ใหบริษัทฯ กอนการเดินทางอยางนอย 20 วัน 
8. ทางบริษัทฯจะขอแจงเวลานัดหมายกับทานอีกครั้ง เพื่อทานจะตองเขารับการตรวจลักษณะ 

   ลายน้ิวมือ(สแกนลายน้ิวมือ)ดวยตัวทานเอง ณ ศูนยรับคํารองขอท่ี  Indian Visa and Passport   
   Application Centre (IVS GLOBAL Pvt.Ltd.)  อาคาร 253 อโศก ช้ัน 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 
   คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โดยจะมีเจาหนาท่ีบริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวก  
 

         **ห**ห**ห**หมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการขขขขอวีซา อวีซา อวีซา อวีซา 2222    ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 10101010    วันทาํการวันทาํการวันทาํการวันทาํการ    
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รายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทางรายละเอยีดและเงือ่นไขการเดนิทาง    
    
อตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวมอตัราคาบรกิารนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารช้ันประหยัดไป-กลับ ราคาหมูคณะ เสนทาง กรุงเทพฯ-พุทธคยา-พาราณสี/กาฐมาณฑุ-
กรุงเทพฯ 

2. คาบัตรโดยสารช้ันประหยัด สายการบินภายในประเทศสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  
  เสนทางไพราวา(ลุมพินี) – กาฐมาณฑุ 

3. คารถโคช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
4. คาโรงแรมท่ีพัก  และ คาเขาชมทุกแหง ตามที่ระบุไวในรายการ   
5. คาอาหารทุกม้ือ 
6. คามัคคุเทศกชาวไทย เพื่ออํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. คาธรรมเนียมวีซาเขาสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

สําหรับหนังสอืเดนิทางไทยหนังสอืเดนิทางไทยหนังสอืเดนิทางไทยหนังสอืเดนิทางไทย (หนังสือเดินทางตางประเทศ จายเพิ่มตามอัตราท่ีสถานทูตกําหนด) 
8. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 

9.9.9.9. 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. คาน้ําหนักของกระเปาสัมภาระการเดินทาง กรณีมีน้ําหนกัเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน 

         
            

เงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงิน    
        

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

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

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด  
3. หากทานยกเลิกรายการทองเที่ยวกอนที่รายการฯจะสิ้นสุดลง จะถือวาทานสละสิทธิ์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
         4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง เปล่ียนแปลงกําหนดการเดินทาง 
 กรณีที่มีผูสํารองการเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทกําหนด (25 ทานข้ึนไป) 
         

เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ    
 

1. บริษัททัวรเอ้ืองหลวงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาทัวรโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสับเปล่ียนรายการทัวร กําหนดวันเดินทาง 
ไดตามความเหมาะสม และความจําเปนที่เกิดข้ึนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังนี้จะคํานึงถึง 
ความปลอดภัยและ ประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ 

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมี 
สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

4. เมื่อออกบัตรโดยสารแลวไมอนญุาตไมอนญุาตไมอนญุาตไมอนญุาตใหเปล่ียนช่ือบนบัตรโดยสาร/เปล่ียนเสนทาง/เล่ือนช้ันการ 
เดินทางและเปล่ียนวันเดินทาง 

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

� ชาํระเปนเงินสด  

� ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 
ช่ือบัญชี บริษัททัวรเอ้ืองหลวง จํากัด  เลขที่บัญชี 612-2-04559-3 
 และกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบ โดยสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุ ช่ือผูเดินทาง  
 เบอรโทรติดตอกลับ มาที่ โทรสาร 02-2887158  

� รับชําระเงินโดยบัตรเดรดิตทุกประเภท ยกเวน DINERS CLUB  
 

กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เนื่องจากใบเสร็จ 
รับเงินไมสามารถไมสามารถไมสามารถไมสามารถแกไข/เปล่ียนใบเสร็จรับเงิน 

 
**สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย  รับบัตรกํานัลเซ็นทรัล 1,000 บาท                                              

เมื่อซื้อแพ็กเกจเอื้องหลวงจาริกแดนพุทธภูมิ ครบทุก 100,000 บาท ตอเซลลสลิป 

** เง่ือนไขเปนไปตามที่กําหนด  กรุณาตรวจสอบขอกําหนด และเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดขาย 

 

ดําเนนิการโดยดําเนนิการโดยดําเนนิการโดยดําเนนิการโดย    บรษิัท ทวัรเอื้องหลวงบรษิัท ทวัรเอื้องหลวงบรษิัท ทวัรเอื้องหลวงบรษิัท ทวัรเอื้องหลวง    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    ใบอนญุาตใบอนญุาตใบอนญุาตใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวเเเเลขที ่11/0ลขที ่11/0ลขที ่11/0ลขที ่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 

 
 


