
1/16....พาราณสี 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2/16....พาราณสี 
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 
 

 
 

 

 

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----กรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

    
ลําดับที่ เดินทางระหวางวนัที ่ หมายเหต ุ

1 22-29 พฤศจกิายน 2557  
2 10-17 มกราคม 2558  
3 21-28 กุมภาพนัธ 2558  

 
รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางแบบหมูคณะ 25 ทานขึ้นไป 

 
ทีน่ัง่ 

ราคาตอทาน 
พักในหองพกัคู พักในหองพกัเดี่ยว 

เดินทางชัน้ประหยัด 81,600 บาท 113,700 บาท 
    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึ้ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึ้ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึ้ราคานีส้าํหรบัผูเดนิทาง 25 ทานขึ้นไปนไปนไปนไป    
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           
อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราอตัราแลกเปล่ียนเงนิตรา    
*** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว *** ราคาดงักลาว รวมรวมรวมรวม    คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน คาภาษสีนามบนิ และคาธรรมเนยีมน้าํมัน     
(คาธรรมเนี(คาธรรมเนี(คาธรรมเนี(คาธรรมเนียมน้ํามนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรบัขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ยมน้ํามนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรบัขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ยมน้ํามนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรบัขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)ยมน้ํามนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่มกีารปรบัขึน้ บรษิทัฯขอเรียกเกบ็เพิม่ตามจริง)    
    
    ดําเนนิการโดย บรษิัทดําเนนิการโดย บรษิัทดําเนนิการโดย บรษิัทดําเนนิการโดย บรษิัท    ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่    11/0668711/0668711/0668711/06687        
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รายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพทุธสงัเวชนียสถานทัง้สี่ตําบลรายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพทุธสงัเวชนียสถานทัง้สี่ตําบลรายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพทุธสงัเวชนียสถานทัง้สี่ตําบลรายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพทุธสงัเวชนียสถานทัง้สี่ตําบล    
สวนลมุพนิวีนั สถาสวนลมุพนิวีนั สถาสวนลมุพนิวีนั สถาสวนลมุพนิวีนั สถานทีป่ระสตูินทีป่ระสตูินทีป่ระสตูินทีป่ระสตูิ    

ตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรูตาํบลพทุธคยา สถานทีต่รสัรู    ตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาตาํบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา    
และตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพานและตาํบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพาน    

ณ สาธารณรฐัอนิเดยี และสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยี และสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยี และสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)ณ สาธารณรฐัอนิเดยี และสหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล (8วนั 7คนื)    
• กราบสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ สถานท่ีตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา และศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ 

ทั่วโลก 

• กราบสักการะพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห 
• นําชมมหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก“มหาวิทยาลัยนาลันทา”ที่เคยโดงดังที่สุดในอดีต เม่ือ 900 ปกอน 

• นําชม “วัดเวฬุวัน วัดแหงแรกในพุทธศาสนา และสถานท่ีเกิด “วันมาฆะบูชา” ณ กรุงราชคฤห (เกา) 
• กราบสักการะ “ธรรมเมกขสถูป” สถานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร พระธรรมเทศนา

กัณฑแรก ณ  บริเวณปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ 

• นําชม “เมืองพาราณสี” นครศักดิ์สิทธ์ิของชาวฮินดูอายุกวา 4,000 ป ต้ังอยูริมฝงแมน้ําคงคา 

• กราบสักการะสถานที่ดับขันธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 

• กราบสักการะสถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ วิหารมหามายาเทวี เมืองลุมพินี  
 สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

• นําชม “วัดเชตวันมหาวิหาร” สถานที่ประทับสําคัญและนานท่ีสุดของพระพุทธเจา (19 พรรษา) ณ เมืองสาวัตถี 

 

วันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทางวันแรกของการเดนิทาง    
ทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิทาอากาศยานสุวรรณภมู ิ----    เมอืงคยา เมอืงคยา เมอืงคยา เมอืงคยา ----    ตาํบลพทุธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ตาํบลพทุธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ตาํบลพทุธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)ตาํบลพทุธคยา (สาธารณรฐัอนิเดยี)    
 

09.30 น. - ผูเดินทางทุกทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรพิเศษเฉพาะผูเดินทางไปเมืองคยาและเมืองพาราณสี 

หมายเลข C16 – C18 ของสายการบินไทย 

* กรุณานํากระเปาเดินทางใบใหญสงมอบแกเจาหนาที่ของทัวรเอ้ืองหลวง  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                            

*กรุณาเก็บหางบัตรที่นั่ง ( Boarding Pass ) เพื่อแสดงตอเจาหนาที่ประตูทางเขาอาคาร
ผูโดยสารขาเขา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานเขาที่สนามบินคยา 
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- ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระจากสายพาน และผานพิธีการศุลกากร 

15.00 น.  - ถึงโรงแรมท่ีพัก เชิญทุกทานรับกุญแจหองพัก 

จากนั้นจัดเตรียมเครื่องบูชาสักการะพระมหาเจดียและตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

 

สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้สิ่งที่ควรเตรียมดังนี้     

� การแตงกาย สวมใสชุดสุภาพและควรเปนสีออนไมควร สวมหมวกในเขตพุทธ
สถาน 

� รองเทาเปนแบบสวมถอดไดงาย  เนื่องจากตองถอดรองเทาขณะเขาไปในพุทธ
สถานโดยสามารถสวมถุงเทาได ( ทัวรเอื้องหลวงเตรียมถุงเทาเปดให ทานสวมใส
บริเวณภายในองคพระมหาเจดีย ) 

� เครื่องสักการะบูชา หนังสือสวดมนต ( ทางทัวรเอื้องหลวงจัดใหทาน )         
เพื่อสวดมนตบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์และสวดมนตทําวัตรเย็น 

หมายเหต ุ  หมายเหต ุ  หมายเหต ุ  หมายเหต ุ  :  :  :  :      ไมอนญุาตใหจุดธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ ์ แตอนญุาตใหปดไมอนญุาตใหจุดธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ ์ แตอนญุาตใหปดไมอนญุาตใหจุดธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ ์ แตอนญุาตใหปดไมอนญุาตใหจุดธปูเทียนบรเิวณดานในพระมหาเจดียและใตตนพระศรมีหาโพธิ ์ แตอนญุาตใหปด        
ทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลวทองคําเปลว  หรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ีหรอืถวายดอกไมเปนพทุธบูชาได (ถาม)ี    

� ผาหมองคพระพุทธเมตตา(ทัวรเอ้ืองหลวงจัดเตรียมไวใหหมถวายรวมกัน 1 ชุด)  

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

� ภายในบริเวณพระมหาเจดียพุทธคยา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือ และ      
อุปภรณส่ือสารเขาไปภายใน 

16.00 น . - ออกจากโรงแรมเพื่อทัศนศึกษาบริเวณองคพระมหาเจดียพุทธคยา อนิมิสเจดีย  
รัตนจงกรม  
สระมุจลินทและพุทธสถานท่ีสําคัญโดยรอบพรอมฟงการบรรยายถึงความสําคัญของ
สถานที่ตางๆ จากพระวิทยากร 

- นําคณะเขากราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐาน 
ภายในพระมหาเจดีย จากนั้นนํากราบบริเวณพระแทนวัชรอาสนประดิษฐานใตตนพระศรี
มหาโพธิ์ (สถานท่ีที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประดิษฐานใต
ตนพระศรีมหาโพธ์ิ)  รวมทําวัตรเย็น และสวดมนตบูชาคุณพระรัตนตรัยและ             
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พุทธสังเวชนียสถานใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เจริญสมาธิภาวนา
ตามสมควรแกเวลา  

คาธรรมเนียมกลองถายรูปบริเวณองคเจดียพุทธคยา 
กลองถายรูปธรรมดา  100  รูป 
กลองวีดโีอ  300  รูป 
 

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    
ตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยา----เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)เมืองราชคฤห(เกา)----นมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํานมัสการหลวงพอดํา----มหาวิทยาลัยนาลัมหาวิทยาลัยนาลัมหาวิทยาลัยนาลัมหาวิทยาลัยนาลันทา(เกา)นทา(เกา)นทา(เกา)นทา(เกา)----ตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยาตําบลพุทธคยา    
    
06.00 น . -      รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
07.00 น. - ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
09.30 น. -    เดินทางถึงเมืองราชคฤห แวะเขาหองน้ําที่ พุทธสถานธรรมิกราช ระหวางทางไปราชคฤห

จากนั้นเดินทางข้ึนไปยังยอดเขาคิชกูฎ เพื่อกราบนมัสการพระคันธกุฏิของพระพุทธเจา 
เปนการเดินข้ึนท่ีสูงโดยมีข้ันบันไดท่ีลาดชันไมมากนักกาวเดินสบาย ระยะทางโดยรวม
ประมาณ 750 เมตรใชเวลาเดินข้ึนเขาประมาณ 45 นาที   แตหากไมตองการเดินเทาท่ี
บริเวณเชิงเขามีบริการเสล่ียงหามโดยชาวพื้นเมือง (ทานท่ีตองการใชบริการดังกลาว 
กรุณาแจงเจาหนาที่ลวงหนา 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”ซ่ึงเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจาพิมพิสาร 
                            พระราชทานพระราชอุทยานสวนปาไผ และทรงสรางวัดเวฬุวันถวายเปนพุทธบูชาแดพระ 

พุทธเจาและเปนสถานที่พระอริยสงฆสาวกจํานวน 1,250รูป ซ่ึงลวนเปน 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจาทรงใหการอุปสมบทดวยพระองคเอง ไดมาประชุมพรอม
กันโดยมิไดนัดหมายทําใหเกิด “วันมาฆะบูชา” 
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13.30 น.  - เดินทางจากเมืองราชคฤหไปยังเมืองนาลันทา 
14.00 น. - กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินแกรนิต “หลวงพอดํา” ซ่ึงเปนพระพุทธรูปที่

รอดพนจากการถูกเผาทําลายของชาวมุสลิมในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อครั้งท่ีการกวาด
ลางทําลายพระพุทธศาสนา การฆาพระสงฆ และเผาทําลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซ่ึง
เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก เลากันวามีคนพยายามจะเคล่ือนยายหลวงพอดํา
ไปประดิษฐานท่ีอื่นเพื่อใหเหมาะสมสงางาม แตก็ไมสามารถเคล่ือนยายไดจนละความ 
พยายามในที่สุด 

 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  :  :  :  :  การเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทวัรเอื้องหลวงจดัเตรียมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทวัรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทวัรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาการเขากราบสกัการะหลวงพอดํา ทางทวัรเอื้องหลวงจดัเตรยีมรถมาบรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร    คันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทานคันละ 5 ทาน    

 
14.30 น. - ธรรมทัศนาตอไปยัง “นาลันทาคาม” บานเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาซึ่ง  

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

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) จนสิ้นพระชนม 

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

ไปเมืองพาราณสี ลวงหนาโดยทางรถยนตในคืนนี้ เนื่องจากสนามบินเมืองพาราณสีเล็ก
มาก จํากัดดวยส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนถายสัมภาระ โดยเฉพาะสัมภาระท่ีมี
จํานวนมาก มิฉะนั้น ทั้งคณะจะตองเสียเวลารอสัมภาระที่สนามบินเมืองพาราณสีเปน
เวลานาน 

- ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ ไปยังโรงแรมรอยัล  เรซิเดนซี่ (Royal Residency 
Hotel) หรือเทียบเทา ตําบลพุทธคยาซึ่งอยูหางจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร  

( ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที ) 
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หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  หมายเหตุ  :  :  :  :  ขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็แกคณะของทาน ในการเดนิทางตอไปยังเมอืงขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็แกคณะของทาน ในการเดนิทางตอไปยังเมอืงขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็แกคณะของทาน ในการเดนิทางตอไปยังเมอืงขอปฎิบัติเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็แกคณะของทาน ในการเดนิทางตอไปยังเมอืง                
                                                            พาราณสโีดย ทางเครือ่งบนิ มีดังนี ้พาราณสโีดย ทางเครือ่งบนิ มีดังนี ้พาราณสโีดย ทางเครือ่งบนิ มีดังนี ้พาราณสโีดย ทางเครือ่งบนิ มีดังนี ้    
    

• เตรียมเฉพาะส่ิงของที่จําเปนใสกระเปาใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบินในวันรุงข้ึน  
ตามกฎการบินสากล อนุญาตใหสุภาพบุรุษรวมถึงพระภิกษุสงฆถือกระเปาหรือยามข้ึนเครื่องได
ทานละ 1 ใบ สําหรับสุภาพสตรีอนุญาตใหถือกระเปาข้ึนเครื่องไดทานละ 2 ใบ (กระเปาหิ้ว/สะพาย 
ใสสตางค 1 ใบ และกระเปาใสเส้ือผา/ส่ิงของจําเปน ใบเล็กอีก 1 ใบ) 

• บรรจุภัณฑสําหรับเจล และของเหลวท่ีมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ไมสามารถถือข้ึนเครื่องได อยางไร
ก็ดี สําหรับทานท่ียังคงตองการใช ครีม ยาสระผม หรือเจล เจาหนาที่ทัวรเอ้ืองหลวงไดจัดเตรียม
ถุงซิปล็อคพรอมสต๊ิกเกอรเพื่อเขียนช่ือของทาน แจกใหกับผูเดินทางทุกทาน จากนั้นกรุณามอบถุง
ซิปล็อคดังกลาวใหแกเจาหนาท่ีในเชาของวันเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อบรรจุลงกระเปาเดินทาง
สวนกลางที่จะสงไปกับเครื่องบินในวันเดินทาง  โดยเจาหนาท่ีจะสงคืนถุงซิปล็อคแกทานเมื่อ
เดินทางถึงโรงแรมที่เมืองพาราณสีแลว 

• ตามกฎการบินสากล วัตถุตองหามนําข้ึนเครื่องบินไดแก ของมีคมตางๆ กรรไกรตัดเล็บ แบตเตอร่ี
เสริม ธูปเทียน ไฟแช็ค ไมขีดไฟ อุปกรณเครื่องไฟฟาท่ีมีแบตเตอร่ีใสอยู เชน ไฟฉายพรอมถาน 
เปนตน 

• โปรดระวังเครื่องรางของขลัง เชน ตะกรุดที่ทําดวยกระสุนปน ( ทางการของอินเดียจะยึดของขลัง
เหลานี้  และทานอาจจะมีความผิดในคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ) 

 

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

07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - นําชมบริเวณที่สันนิษฐานวาเคยเปนบานนางสุชาดาธิดาของคฤหบดี แหงตําบลอุรุเวลา 
  เสนานิคมผูถวายขาวมธุปายาสอันประณีต แดพระบรมศาสดากอนการตรัสรู  

- นําชมริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ท่ีพระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองคําที่นางสุชาดา 
ถวายพรอมขาวมธุปายาส ที่ทาสุปปติฏฐะ 

09.00 น. - เดินทางไปยังบริเวณตนพระศรีมหาโพธ์ิ และองคพระมหาเจดียพุทธคยาอันเปนสถานที่ 
  ตรัสรูขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระวิทยากรนําผูจาริกแสวงบุญกราบลาสังเวชนีย

สถาน ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา เพื่อเดินทางจาริกไปยังสังเวชนีย
สถานอีก 3 แหง  

10.00 น. - เยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา เชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา(วัดที่1) 
11.30 น.  -  เดินทางกลับถึงท่ีพัก 
 - รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
12.30 น. -   ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื่อเดินทางตอไปเมืองพาราณสี โดยเคร่ืองบิน 
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14.55 น. -  เดินทางไปเมืองพาราณสีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG328 ( ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที ) 

15.45 น.      -  ถึงเมืองพาราณสี ( กรุณาเก็บหางบัตรที่นั่ง เพื่อแสดงตอเจาหนาที่ ท่ีประตูทางออก  
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผานการตรวจที่สนามบินพาราณสี ) 

16.00 น. - นําคณะเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองอันเล่ืองช่ือ อาทิเชน ผาไหมกาสี เครื่องสําอางกาสีวิเลปนะ  
เครื่องประดับและของท่ีระลึกพื้นเมืองซึ่งทําดวยชางฝมือประณีตและสินคาทองถ่ินอ่ืนๆ อีก 
มากมาย 

18.00 น. - นําทานเดินทางเขาที่พัก โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา โรงแรมรามาดา ((((    Ramada HotelRamada HotelRamada HotelRamada Hotel    ))))    หรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทา 
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 โดยกองไฟท่ี
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 
  กลองวีดโีอ   25  รูป 
11.00 น  -    เดินทางกลับที่พัก  
11.30 น  -    รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม 
13.00 น. -  เช็คเอาทพรอมสัมภาระ ออกเดินทางไปเมืองสาวัตถี โดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลา             

 เดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) ระหวางทางชมทิวทัศน และสภาพความเปนอยูของประชาชน           
 ในรัฐอุตรประเทศ และฟงธรรมบรรยายจากพระวิทยากร ( แวะเขาหองน้ําระหวางทาง ) 
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18.00 น. -  บริการอาหารวางบนรถ 
21.00 น.  -  ถึงเมืองสาวัตถี นําทานเขาสูโรงแรมปาวัน พาเลส (Pawan Palace Hotel) หรือเทียบเทา 
    -  รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย 
    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ        :  :  :  :      เนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลุมพนิ ีประเทศเนปาล   จึงขอความกรุณาทกุทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลุมพนิ ีประเทศเนปาล   จึงขอความกรุณาทกุทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลุมพนิ ีประเทศเนปาล   จึงขอความกรุณาทกุทานนําเนือ่งจากวนัรุงขึน้คณะจะเดนิทางเขาสูเมอืงลุมพนิ ีประเทศเนปาล   จึงขอความกรุณาทกุทานนํา                                                
    หนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทางลวงหนาไหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทางลวงหนาไหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทางลวงหนาไหนังสอืเดนิทางมอบแกเจาหนาทีท่วัรเอือ้งหลวง เพือ่เดนิทางลวงหนาไปดําเนนิการนาํหนังสอืปดําเนนิการนาํหนังสอืปดําเนนิการนาํหนังสอืปดําเนนิการนาํหนังสอื        
    เดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐประชาธปิไตยเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐประชาธปิไตยเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐประชาธปิไตยเดนิทางของคณะฯ ไปผานพธิกีารตรวจคนเขาออกเมอืงทีช่ายแดนสหพนัธสาธารณรัฐประชาธปิไตย
    เนปาล และสาธารณรัฐอนิเดยีเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดยีเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดยีเนปาล และสาธารณรัฐอนิเดยี    
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่หาหาหาหาของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ีเมืองสาวัตถ ี----    สวนลุมพนิ ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)สวนลุมพนิ ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)สวนลุมพนิ ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)สวนลุมพนิ ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)    
        
07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. -  จากนั้นนําคณะนําชมเมืองสาวัตถี (เกา) ซึ่งเปนเมืองท่ีพระพุทธเจาประทับอยูนานที่สุด

ตลอดพระชนมชีพ (25 พรรษา)  
- นําชม“วัดเชตวันมหาวิหาร”ซึ่งเคยเปนท่ีประทับสําคัญและนานที่สุดแหงหนึ่งของพระพุทธ 

เจา (19 พรรษา) ต้ังอยูนอกกรุงสาวัตถีใกลประตูเมืองทางทิศใต พระวิทยากรนําคณะฯ
สวดมนตท่ีพระคันธกุฏิของพระพุทธเจา จากนั้นชมพระกุฏิของพระราหุล พระมหากัสสปะ
เถระ พระสีวลีและพระสารีบุตร ตามลําดับ 
คาธรรมเนียมกลองถายรูป 

 กลองถายรูปธรรมดา   ไมเสีย 
 กลองวีดีโอ    25   รูป 
 

09.30 น. - นําชมบานทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกผูสรางวัดเชตวันมหาวิหารถวายแดองคพระ 
    สัมมาสัมพุทธเจา และองคุลีมาลสถูป สันนิษฐานวาเคยเปนบานของทานอสิงสกะ 

(พระองคุลีมาล)  
10.00 น. - ผานชมบริเวณท่ีสันนิษฐานกันวาเปนที่ซึ่งธรณีสูบพระเทวทัต ในบ้ันปลายชีวิต ครั้ง

เดินทางมาเพื่อจะเขาเฝาพระพุทธองค สวนดานตะวันออกเฉียงใตจากวัดศรีลังกา มีบอน้ํา
โบราณ กลาวกันวาคือ อนุสรณของนางจิณจมาณวิกา ท่ีถูกแผนดินสูบครั้งท่ีสรางบาปจน
แผนดินไมอาจรับนางไวได 

- นําชมสถูปยมกปาฏิหาริย สถูปขนาดใหญท่ีเหลือเปนเพียงเนินดิน มองดูสูงกวาที่ใดๆ ใน
นครสาวัตถี อยูระหวางเมืองพาลัมปุระ กับเมืองสราวัสสติ นับจากวัดเชตวันมหาวิหาร
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ชาวบานเรียกวา สวนมะมวงของคัณฑกะ สันนิษฐานวาสถานที่นี้
คือที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย 

10.30 น. - เยี่ยมชมวัดไทยเชตวัน และรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา (วัดท่ี 2) 
11.30 น.   -   เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอาท 
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12.30 น. - ออกเดินทางไปเมืองลุมพินี   สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล   (ใชเวลาในการ
เดิน ทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

17.30 น.   -   แวะพักอิริยาบท และเขาหองน้ําที่  วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960   จุดพักระหวางทางซึ่งจัด 
สรางโดยผูมีจิตศรัทธาชาวพุทธจากประเทศไทย   และพระราชรัตนรังษีพระธรรมทูตสาย  

      สาธารณรัฐอินเดีย เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี และประธานสงฆวัดไทยกุสินารา 
              (เจาหนาที่ทัวรเอื้องหลวงเดินทางลวงหนาไปชายแดนเพื่อดําเนินการนําหนังสือเดินทาง

ของคณะฯ ไปทําพิธีการตรวจคนเขาออกเมืองท่ีชายแดนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล และสาธารณรัฐอินเดีย) 

18.30 น.  -  เดินทางจากดานชายแดนเขาท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
19.15 น.*   -    (เวลาทองถ่ินของประเทศเนปาล) เดินทางถึงที่พัก โรงแรมคาไซ ( Kasai Hotel ) หรือ

เทียบเทา  
       -        รับประทานอาหารคํ่า และพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่หกหกหกหกของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมืองลุมพิน ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมืองลุมพิน ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมืองลุมพิน ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมืองลุมพิน ี(สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)    ----    เมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิาราเมอืงกสุนิารา    (สาธารณรฐัอนิ(สาธารณรฐัอนิ(สาธารณรฐัอนิ(สาธารณรฐัอนิเดยี)เดยี)เดยี)เดยี)        
 

06.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น.    -   นําคณะกราบสักการะ สถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่วิหารมหา

มายาเทวี (หลังใหม) และบริเวณเสาพระเจาอโศก    ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิว มี
ขอความอยางสมบูรณเขียนดวยภาษาพราหมีวาเปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ  
และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่ 20 แหงรัชกาลของพระองค ( ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 3 ) 

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

09.00 น.     -    ออกเดินทางจากวิหารมหามายาเทวี ไปวัดไทยลุมพินี (วัดท่ี 3) 
  (เชญิรวมทอดผาปาสามัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ(เชญิรวมทอดผาปาสามัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ(เชญิรวมทอดผาปาสามัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ(เชญิรวมทอดผาปาสามัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ    )))) 
11.00 น. -    กลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอาทพรอมสัมภาระ 
        (เจาหนาท่ีทัวรเอ้ืองหลวงเดินทางลวงหนาเพื่อดําเนินการนําหนังสือเดินทางของคณะฯ ไป

ตรวจลงตราท่ีชายแดนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐอินเดีย) 
12.00 น.  -        ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย 

 -     คณะทัวรเอื้องหลวงแวะเขาหองน้ําที่ วัดไทยนวรวัดไทยนวรวัดไทยนวรวัดไทยนวราชรัตนาราม 960าชรัตนาราม 960าชรัตนาราม 960าชรัตนาราม 960  
13.00 น.  -     ออกเดินทางจากวัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ไปยังเมืองกุสินารา (ใชเวลาเดินทาง 
  ประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
18.00 น. -    ถึงเมืองกุสินารา  
 - นําคณะเขาโรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ (Royal Residency Hotel) หรือเทียบเทา 
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19.00 น. - รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหารของโรงแรม และพักผอนตามอัธยาศัย  
   
 

วันที่วันที่วันที่วันที่หกหกหกหกของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมอืงลมุพนิี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)เมอืงลมุพนิี (สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล)    ----    เมอืงกุสนิาราเมอืงกุสนิาราเมอืงกุสนิาราเมอืงกุสนิารา    (สาธารณรฐัอนิเดีย)(สาธารณรฐัอนิเดีย)(สาธารณรฐัอนิเดีย)(สาธารณรฐัอนิเดีย)    
 

06.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น.  -   นําคณะกราบสักการะ สถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีวิหารมหา

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

    (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 3 ) 

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

09.00 น.     -    ออกเดินทางจากวิหารมหามายาเทวี ไปวัดไทยลุมพินี (วัดท่ี 3) 
  (เชญิรวมทอดผาปาสา(เชญิรวมทอดผาปาสา(เชญิรวมทอดผาปาสา(เชญิรวมทอดผาปาสามัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ)มัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ)มัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ)มัคคี  เพือ่สรางวัดไทย ณ นครกบิลพสัดุ) 
11.00 น. -    กลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอาทพรอมสัมภาระ 
        (เจาหนาท่ีทัวรเอ้ืองหลวงเดินทางลวงหนาเพื่อดําเนินการนําหนังสือเดินทางของคณะฯ  
      ไปตรวจลงตราที่ชายแดนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐอินเดีย) 
12.00 น.  -        ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย 

 -     คณะทัวรเอื้องหลวงแวะเขาหองน้ําที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960  
13.00 น.  -     ออกเดินทางจากวัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ไปยังเมืองกุสินารา ( ใชเวลาเดินทาง 
  ประมาณ 5 ช่ัวโมง ) 
18.00 น. -    ถึงเมืองกุสินารา  
 - นําคณะเขาโรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ ( Royal Residency Hotel ) หรือเทียบเทา 
19.00 น. - รับประทานอาหารคํ่าท่ีหองอาหารของโรงแรม และพักผอนตามอัธยาศัย  
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่เจด็เจด็เจด็เจด็ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง ของการเดนิทาง     
เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา เมืองกสุนิารา ----    เมืเมืเมืเมืองพาราณสีองพาราณสีองพาราณสีองพาราณสี    
 

07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมที่พัก 
08.00 น. - ออกเดินทางไปสถานที่ปรินิพพาน ในบริเวณสาลวโนทยาน 

- กราบสักการะพระพุทธรูปปางมหาปรินิพพานที่ประดิษฐานภายในปรินิพพานวิหาร 
คณะผูจาริกบุญ “ทัวรเอื้องหลวง" ถวายผาหมองคพระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน จากนั้น
ประทักษิณวนขวารอบปรินิพพานสถูปและปรินิพพานเจดีย 
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09.30 น. - กราบสักการะสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา ที่มกุฎพันธเจดีย  
10.00 น. -  เยี่ยมชมวัดไทยกุ สินาราเฉลิมราชย  และสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสําหรับ   

 รักษาพยาบาล และชวยเหลือผูเจ็บปวยทั้งรางกายและจิตใจ  
( Kushinara Clinic for Body and Mind )  

  - รวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา (วัดที่ 4) 
11.30 น.   -   เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอาทออก 
12.30 น. - ออกเดินทางไปเมืองพาราณสี โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทาง 268 กิโลเมตร ( ใชเวลา 

เดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง ) ระหวางทางชมทิวทัศน และสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนในรัฐอุตรประเทศ และฟงธรรมบรรยายจากพระวิทยากร  แวะเขาหองน้ํา
ระหวางทาง 

18.00 น.  - บริการอาหารวางบนรถ 
20.30 น. - ถึงเมืองพาราณสีนําทานเขาท่ีพัก โรงแรมรามาดาโรงแรมรามาดาโรงแรมรามาดาโรงแรมรามาดา    ((((    Ramada HotelRamada HotelRamada HotelRamada Hotel    )))) หรือเทียบเทา 

- รับประทานอาหารคํ่า  และพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่แปดขแปดขแปดขแปดของการเดนิทาง องการเดนิทาง องการเดนิทาง องการเดนิทาง     
เมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ีเมืองพาราณส ี----    ทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิทาอากาศยานสุวรรณภมูิ    
 

07.00 น. - รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00  น. - ออกเดินทางไปชมวิหารอนาคาริกธรรมปาละ  ซึ่งเปนบุคคลที่สําคัญในการฟนฟูพุทธ   

 ศาสนาในประเทศอินเดีย เปนผูกอต้ังสมาคมมหาโพธิ์ และเปนผูเรียกรองเอาพุทธสถาน          
 ในอินเดียกลับคืนมาเปนของชาวพุทธ  กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจาก             
 เมืองตักศิลา   

10.00 น. - นําคณะชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของเมืองสารนาถ ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา ชมหัวเสาพระเจาอโศกรูปสิงหหันหนาไปทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงปจจุบันใชเปนตราราชการ
ของอินเดีย และพระพุทธรูปที่ขุดคนพบดานในบริเวณปาอิสิปตนมฤคทายวัน                  
รวมถึงเทวรูปของมหาเทพตางๆ ในศาสนาฮินดู 

- นําคณะเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองอันเล่ืองช่ือ อาทิเชน ผาไหมกาสี เครื่องสําอางกาสีวิเลปนะ 
เครื่องประดับและของท่ีระลึกพื้นเมือง ซึ่งทําดวยชางฝมือประณีต และสินคาทองถ่ินอื่นๆ 
อีกมากมาย 

11.30 น.  -    เดินทางกลับที่พัก 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม  
13.00 น. -    เช็คเอาทพรอมสัมภาระ  ออกจากโรงแรมฯ เพื่อเดินทางไปสนามบินพาราณสี 
16.30 น.  -   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 328 
21.25 น*. -    ( เวลาทองถ่ินของประเทศไทย ) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

************************************************************************************************************************** 
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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. 

 
 

รายละเอยีดโรงแรมรายละเอยีดโรงแรมรายละเอยีดโรงแรมรายละเอยีดโรงแรมที่พกัที่พกัที่พกัที่พกั    
พักคางคืนที่ 1  เมืองพุทธคยา     โรงแรมท่ีพัก  Royal Residency Hotel    หรือเทียบเทา 
พักคางคืนที่ 2  เมืองพุทธคยา      “  Royal Residency Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 3  เมืองพาราณสี     “  Ramada/Radisson Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 4  เมืองสาวัตถี   “  Pawan Palace Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 5  เมืองลุมพินี   “  Kasai Hotel   “ 
พักคางคืนที่ 6  เมืองกุสินารา    “  Royal Residency Hotel  “ 
พักคางคืนที่ 7  เมืองพาราณสี   “  Ramada  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 กรุณาระบุท่ีอยูของบิดาหรือคูสมรส) 

6. รูปถายสี ถายหนาตรง ขนาด 2 x 2  น้ิว จํานวน 3 รูป  พื้นหลังสีขาวเทานั้น  

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 โดยจะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหทาน 

 

         **ห**ห**ห**หมายเหต ุ: ใชเวมายเหต ุ: ใชเวมายเหต ุ: ใชเวมายเหต ุ: ใชเวลาดําเนนิการในการลาดําเนนิการในการลาดําเนนิการในการลาดําเนนิการในการขขขขอวีซา อวีซา อวีซา อวีซา 2222    ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 10101010    วันทาํการวันทาํการวันทาํการวันทาํการ    
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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 

สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย หนังสอืเดนิทางไทย หนังสอืเดนิทางไทย หนังสอืเดนิทางไทย (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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การยกเลกิและการเปล่ียนแปลงกาการยกเลกิและการเปล่ียนแปลงกาการยกเลกิและการเปล่ียนแปลงกาการยกเลกิและการเปล่ียนแปลงการเดนิทาง รเดนิทาง รเดนิทาง รเดนิทาง     
 

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) 
         

เงือ่นไเงือ่นไเงือ่นไเงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆขและขอกําหนดอื่นๆขและขอกําหนดอื่นๆขและขอกําหนดอื่นๆ    
 

1. บริษัททัวรเอ้ืองหลวงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาทัวรโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือ สับเปล่ียนรายการทัวร กําหนดวันเดินทาง 
ไดตามความเหมาะสม และความจําเปนที่เกิดข้ึนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้จะคํานึงถึง 
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    ใบอนญุาตประกอบธุใบอนญุาตประกอบธุใบอนญุาตประกอบธุใบอนญุาตประกอบธุรกจินําเที่ยวเลขที ่11/0รกจินําเที่ยวเลขที ่11/0รกจินําเที่ยวเลขที ่11/0รกจินําเที่ยวเลขที ่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 

 
 


