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โปรแกรมทัวรจ์ารกิแสวงบญุ 
ตามรอยบาทพระศาสดาสูด่นิแดนพทุธภมู ิ
นมัสการสีส่งัเวชนยีสถานและพทุธสถาน  

ประเทศอนิเดยี เนปาล  
โดยสายการบนิ BHUTAN AIRLINE (BT)   
พทุธคยา –  ราชคฤห-์ กสุนิารา-ลมุพนิ-ีสาวตัถ-ีพาราณส ี 

    
 

เดนิทาง   19 มกราคม ถงึ 26มกราคม 2561 
บรรยายโดยพระมหาดอกเตอรธ์วสัชยั หา่งทกุขห์มด   

น ำท่ำนไปกรำบนมัสกำรพทุธสังเวชนียสถำนทั้ง ส่ี ต ำบลอันได้แก่ 
๑ .  สวนลมุพนีิวนั  สถานท่ีท่ีพระโพธิสัตวเ์จา้ทรงประสูติจากครรภ ์พระพุทธมารดา 

           ๒ .  ต ำบลพทุธคยำ สถานท่ีทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณดว้ยพน้จากอ านาจของมาร 
           ๓ .  เมอืงสำรนำถ สถานท่ีทรงแสดงพระปฐมเทศนาท าใหพ้ระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในโลก 
           ๔ .  เมอืงกสิุนำรำ สถานท่ีทรงเสดจ็เขา้สู่ปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
             ซ่ึงพระผูมี้ภาคเจา้ท่ีทรงตรัสไวก้บัพระอานนทเ์ถระ อนัปรากฏไวอ้ยูใ่นพระไตรปิฎก ฉบบัมหาปรินิพานสูตรท่ีวา่.- 

“อำนนท์ ชนทั้งหลำยเหล่ำใดเหล่ำหน่ึง ได้เที่ยวไปยงัเจดีย์สังเวชนียสถำนเหล่ำนีด้้วยควำมเลือ่มใส ชนเหล่ำน้ัน  
คร้ันท ำกำลกิริยำลง จักเข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์” 
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แผนที่กำรเดนิทำง สู่ ชมพูทวปี  
 

 
เส้นทำง   กรุงเทพ-พุทธคยำ – รำชคฤห์- ไวสำล ี–กุสินำรำ – ลุมพนีิ- สำวตัถี – พำรำณสี-พุทธคยำ- กรุงเทพ  

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

เมอืง โรงแรม  วนัทีเ่ขา้พกั  

ราชคฤห ์  Hotel  Gargee Gantaum   Jan 19-20   

กสุนิารา  Hotel   Adelphi Grand   Jan 20-21   

ลมุพนิ ี Hotel   Little  Buddha  Jan 21-22 

สาวตัถ ี Hotel  Lotus  Nikko  Jan 22-23  

พาราณส ี Hotel  City Inn     Jan 23-24  

พทุธคยา  Hotel   Regency Buddhagaya   Jan 24-26   

   

mailto:info@mandalatravel.co.th


                                      
                                       Mandala International Travel & Services Co., Ltd. 

 
 

288/139 Town Plus Suvarnabhumi Village,  Kingkaew Soi 37/4 Near Show room Nissan   Rachatheva Bangplee 

Samutprakarn  10540  Tel  021752702 Fax 021752701  Email : info@mandalatravel.co.th    

 

 

“TOTALLY HAPPY GO EVERYWHERE WITH US” 
 

Tourist License : 11/06213 

                 รายละเอยีดเกีย่วกบัการเดนิทาง  
 
วนัศุกรที์่ 19 มกราคม 2561 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-พุทธคยา      
04.30 น  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูแิถว K   ประต ู5  เคาเตอรเ์ชค็อนิทส์ายการบนิ  BHUTAN  AIRLINE   B3  
             สมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้  น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20  กโิล  (อณุหภมู ิ10-20 องศา)  รับเอกสารและโหลด
สมัภาระ     

 
หมายเหต ุ     POWER BANK ถอืขึน้เครือ่ง และ ตอ้งมแีบตไมเ่กนิ  1 หมืน่แอมป์    
**สายการบนิไมอ่นญุาตใหน้ า power  bank ใสใ่นกระเป๋าทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง *   
      
07.00   ออกเดนิทางจากกรงุเทพ บนิตรงสูเ่มอืง พทุธคยา  โดยเทีย่วบนิ B 3  ใชเ้วลาในการดนิทาง1ชัว่โมง  
 บนเครือ่งบนิมอีาหารเชา้บรกิาร  
08.30   มาถงึสนามบนินานาชาต ิมุง่หนา้สูเ่มอืงพทุธคยา  หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้  

เราจะน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์ใชร้ะยะเวลาการเดนิทาง  3ชัว่โมง  
เมอืงราชคฤห ์       นครหลวงแหง่แควน้มคธ พระเจา้พมิพสิารครองเมอืงตัง้อยูบ่นหบุเขาทกุทศิมภีเูขา5 ลกู
ลอ้มรอบ คอื เวปลุละ เวภาระ ปัณฑวะ  อสิคิริ ิ และ คชิมกฎู   

 
ชมสวนตาลหนุม่  วดัเวฬุวนาราม มหาสงัฆยกิาวาสวดัแหง่แรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานทีแ่สดง 
โอวาทปาฎโิมกข ์แกพ่ระอรยิสงฆ ์1250 องค ์มสีถปูทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคัลลานะ และพระอญัญาโกณ
ฑญัญะ  ชมรอยเกวยีน  คกุพระเจา้พมิพสิาร  คลงัสมบตัพิระเจา้พมิพสิาร   ชมตโปธาราม สถานทีช่ าระ
บาปและสถานทีอ่าบน ้าพรุอ้นทีม่กีารแบง่ชนชัน้วรรณะทีย่งัคงปรากฎใหเ้ห็นอยูใ่นเมอืงราชคฤห ์   
11.00    รับประทานอาหารกลางวันทีว่ัดไทยสริริาชคฤห ์

 
 
 
 
12.00    เดนิทางสูเ่มอืงนาลันทา  ชมพพิธิภณัฑน์าลนัทา และ มหาวทิยาลยันาลนัทา  
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            ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัสงฆแ์หง่แรก ในศาสนาพทุธ และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากกวา่พันปีกอ่น 
            แตถ่กูท าลายในศตวรรษที ่16  นมสัการสถปูพระสารบีตุร น่ังรถมา้ เพือ่นมสัการพระองคด์ า    
            จากนัน้ ขึน้เขาคชิฌกฎู    นมสัการมลูคันฑกฎุ ีสถานทีป่ระทับของพระพทุธเจา้  
            ชมถ ้าสกุรชาตา  สถานทีท่ีพ่ระเฑวฑตั กลิง้กอ้นหนิ    
            ถ ้าโมคัลลานะ จากนัน้เดนิทางเขา้เชค็อนิทท์ีโ่รงแรม   
เย็น       อาหารเย็น ที ่โรงแรม  
พัก       ที ่GARGEE GANTAUM    HOTEL RAGIR    
        
วนัเสารท์ี ่20 มกราคม  2561   นาลนัทา – ไวสาล-ี  วดัป่ามหาวนั- เกสรยีา -กสุนิารา 
05.00   อรณุสวัสดิย์ามเชา้  
06.00   อาหารเชา้ ทีโ่รงแรม   
06.45   เดนิทางสูเ่มอืงไวสาล ี  ผา่นสะพานคานธเีตส ุสะพานทีย่าวทีส่ดุในอนิเดยี ที ่มคีวามยาวถงึ7กโิลเมตร   
11.30   รับประทานอาหารกลางวันทีโ่รงแรม  
12.30   ชมเมอืงไวสาล ีซึง่เป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ไดจ้ าพรรษาตลอดฤดเูขา้พรรษา  

 และชมปาวาลเจดยี ์สถานทีป่ลงอายสุงัขาร  วดัป่ามหาวัน  วัดแหง่นีย้งัเป็นทีก่ าเนดิภกิษุณีเป็นครัง้แรกคอืพระ
พทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบด ีและบรวิารบวชไดแ้ละทีว่ดัป่ามหาวนัแหง่นีบ้รเิวณกฏูาคารศาลา 
ยงัมเีสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช ซึง่นับวา่เป็นเสาทีม่คีวามสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ 

13.00   นมสัการเกสรยีา สถานทีเ่กบ็บาตรของพระพทุธเจา้ ปัจจบุนัเป็นสถานทีต่ัง้ของมหาสถปูพบใหมท่ีใ่หญ ่
           ทีส่ดุในประเทศอนิเดยี   หลังจากกองโบราณคดอีนิเดยีไดข้ดุคน้เนนิดนิใหญพ่บพระมหาสถปูโบราณ 
           ทีม่คีวามเสน้ผา่นศนูยก์ลางถงึ 1,400 ฟตุ สงูถงึ 51 ฟตุ  (เดมิอาจสงูถงึ70ฟตุ)ซึง่ท าใหม้หาสถปูโบราณ 
           ทีค่น้พบใหมน่ีก้ลายเป็นมหาสถปูทีใ่หญทสีดุในอนิเดยี  มลีักษณะคลา้ยกบัเจดยีช์เวดากองและ 
           พระมหาสถปูบโุรพทุโธซึง่ท าใหม้ผีูส้นันษิฐานวา่มหาสถปูแหง่เกสรยิานีเ้ป็นตน้แบบของมหาสถปูทัง้สอง 
       

 
 
เย็น    อาหารค า่ และเขา้ทีพ่ักทีโ่รงแรม ADELPHI GRAND      
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วนัอาทติย ์ที ่21 มกราคม 2561        กสุนิารา  -  ลมุพนิ ี 
  เชา้        รับประทานอาหารเชา้  
               นมสัการสงัเวชนยีสถานที ่1  สถานทีป่รนิพิพาน สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละ 
               สถานทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จ 
               ดับขนัปรนิพิพาน ชม พทุธวหิารปรนิพิพาน ซึง่เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน พระพทุธไสยาสนป์างปรนิพิพาน  
               ขนาดกวา้ง23ฟตุ9นิว้ พระประตมิากรรมทีง่ดงามและสมสดัสว่น  สถปูปรนิพิพาน อนุสรณ์สถาน 
               ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ  มกฎุพันธเจดยี ์สถานทีถ่วายพระเพลงิ 
               พระพทุธสรรีะของพระพทุธเจา้โทนณพราหมณ์สถปู สถานทีแ่บง่พระบรมสารกีรกิธาต ุ 
10.45       รับประทานอาหารกลางวัน ที ่วัดไทยกสุาวด ี 

 
11.45        เดนิทางสูส่วนลมุ  ประเทศเนปาล  
16.00        เดนิทางขา้มดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ประเทศเนปาล  
18.00       รับประทานอาหารเย็น ที ่โรงแรม  
19.00       พักโรงแรม  LITTLE  BUDDHA   
 
 
 
 
 
วนัจนัทร ์ที ่22  มกราคม 2561        ลมุพนิ ี– สาวตัถ ี 
เชา้         อาหารเชา้  ที ่โรงแรม   
              ชมเมอืงกบลิพัสดุ ์  และพระราชวังสามฤดขูองเจา้ชายสทิธัตถะ  สระบวั และ  
              สถปูของพระเจา้สทุโธทธนะ และพระนางสริมิหามายาเทว ี  วดันโิครธาราม  
              สถปูของสามเณรราหลุ  จากนัน้ จงึกลับมาที ่สวนลมุพินิวีนั  
              สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธตัถะ(สงัเวชนยีสถานที2่ )  รอยพระบาทของเจา้ชายสทิธัตถะ  
              สระน ้าทีส่รงน ้าพระวรกาย  และเสาอโสกทีพ่ระเจา้อโศก  สญัญลักษณ์ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราช  
              ปักไวเ้พือ่ใหช้นทัง้หลายรูว้า่ สถานทีแ่หง่นีค้อื สถานทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจา้นามวา่  
              โคตมพทุธเจา้   คอื  พระพทุธเจา้องคปั์จจบุนั  
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11.00     รับประทานอาหารกลางวัน ที ่วดัไทยลมุพนิ ี   
12.00     เดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี  เมอืงคนดมีหาเศรษฐใีจบญุและเมอืงคนบาป   
             เมอืงสาวัตถยีงัเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธองค ์ประทบันานถงึ25พรรษา และเป็นสถานทีท่ี ่
             พระองคไ์ดต้รัสพระธรรมทเทศนาแสดงธรรมแกภ่กิษุ พทุธบรษัิทใหบ้รรลพุระอมตธรรม 
             เป็นจ านวนมาก  ดังปรากฏเรือ่งราวตา่งเชน่เรือ่งของพระองคลุมิาลนางปฎาจาราเถร ี
             พระนางกสิาโคตรมเีถร ี  พระเทวฑตัและพระองค ์ไดแ้สดงพระสตูร 
             มจี านวนมากมาย เชน่ มหามงคลสตูร  ธชคัคสตูร อนิทรยีทมสตูร  เป็นตน้        
20.00    บรกิารอาหารเย็นทีโ่รงแรม  
พัก       ที ่  HOTEL  LOTUS  NIKKO    SARAVATI   
 

 
 
วนัองัคารที ่23 มกราคม2561        สาวตัถ ี– พาราณส ี  
05.00    อาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
06.00    น าทา่นเยีย่มชมวดัพระเชตวนัมหาวหิาร ซึง่สรา้งโดยทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐซี ึง่เป็นมหาเศษฐแีหง่เมอืง 
            สาวัตถทีีซ่ ือ้ทีด่นิทีเ่ป็นสถานทีร่ม่รืน่จากเจา้ชายเชตราชกมุาร เศรษฐทีีด่นิในสมยันัน้  
            ทา่นอนาถบณิฑกิไดซ้ือ้ทีด่นิดว้ยราคาแพงมหาศาลถงึ18โกฎ ิโดยใหน้ าเหรยีญทองมาปเูต็มพืน้ที ่
            ทีต่อ้งการซือ้และไดต้ัง้ชือ่วัดตามชือ่เจา้ชายเชตภายในวดั น าทา่นนมสัการ  
            ตน้อานันทโพธิ ์ซ ึง่เป็นเนือ้หน่อจากตน้โพธต์น้แรกทีพ่ทุธคยา และยงัไมเ่คยถกูท าลายเลย  
            พระมลูคันธกฎุ ีปิดทองทีพ่ระมลูคันธกฎุทีีม่กีฎุ3ี ฤด ูคอืฤดรูอ้น ฤดฝูน และ ฤดหูนาว เป็นสถาน 
            ทีพ่ระพทุธองดป์ระทับจ าพรรษานานทีส่ดุถงึ 19 พรรษา ศาลาแสดงธรรม กฎุพีระอบุาล ี    
            สถานทีพ่ระเทวฑตัโดนธรณีสบู  ชมบา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเศรษฐอีงคมนตรทีีป่รกึษาเศรษฐกจิ 
            ของพระเจา้ปเสนทโิกศล     ชมบา้นปโุรหติบดิาขององคลุมีาร  
            จากนัน้ ชมเนนิดนิทีเ่ป็นสถานทีพ่ระองคแ์สดงยมกปาฎหิารย ์ ทีป่ราบเหลา่เดยีรถยีท์ัง้ 6 ทีอ่จิฉาพระองค ์  
 

 
 
 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน  ทีว่ดัไทย  
13.00    เดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี ( Varanasi )ซึง่เป็นเมอืงเกา่แกม่ากทีส่ดุเมอืงหนึง่ในโลกทีม่อีายกุวา่4000ปี 
            ตัง้อยู ่ บนรมิฝ่ังแมน่ ้าคงคา แมน่ ้าคงคาคอืแมน่ ้าศักดิส์ทิธห์นึง่ในบรรดาปัญจมหานท ี  
            ทีช่าวอนิเดยีเชือ่วา่ไหลมาจากสวรรค ์ (ภเูขาหมิาลัย) แมน่ ้าคงคา เปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดใหญท่ีห่ลอ่เลีย้ง 
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            ชวีติชาวอนิเดยีและเป็นอารยธรรมสายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุส าคญัทีส่ดุ ประเสรฐิทีส่ดุของประเทศอนิเดยี 
            เดนิทางออกจากเมอืงพาราณสสีูเ่มอืงสารนาถซึง่หา่งจากเมอืงพาราณสปีระมาณ20กโิลเมตร 
17.00    รับประทานอาหารเย็น ที ่มลูนธิพิุทธชยนัต ี    
พัก       โรงแรม  CITY INN  Varanasi  
 
 
    
วนัพุธที ่24มกราคม  2561       พาราณส ี -ลอ่งแมน่ า้คงคา – สถานทีป่ฐมเทศนา -  พุทธคยา  
05.00     เดนิทางถงึทา่น ้าทศเมธทีเ่ป็นทา่น ้าทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุในบรรดาทา่น ้าในพาราณสเีพราะตาม 
             ต าราอนิเดยีเชือ่วา่พระพรหมไดเ้สด็จลงมาเพือ่ประกอบพธิบีชูายญั บรเิวณทา่น ้านี ้ 
             ทา่นจะไดเ้ห็นชาวอนิเดยีทีนั่บถอืศาสนาฮนิดมูาอาบน ้าเพือ่เป็นการลา้งบาปบางคนกม็าสวดมนต ์ 
             ออ้นวอนขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้  บางคนมาประกอบพธิบีชูาไฟและเผาศพตลอดแนวรมิฝ่ัง 
             แมน่ ้าคงคาซึง่เป็นภาพทีแ่สดงวถิขีองชาวอนิเดยีแหง่เดยีวในโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งประทับใจ     
             ลอ่งเรอืลอยกระทงในแมน่ ้าคงคา ชาวพทุธเชือ่วา่การลอยกระทงเป็นการท าพธิ ี
             เพือ่ตอ้นรับพระพทุธเจา้ในวันเสด็จจากเทวโลกสูโ่ลกมนุษย ์หลังจากพระพทุธองคเ์สด็จ 
             โปรดพทุธมารดาบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์บา้งกเ็ชือ่วา่เพือ่บชูาพระบรมสารรีกิธาตทุีบ่รรจไุว ้
             ในพระจฬุามณี พระเจดยีบ์นสวรรค ์บางคนก็วา่เพือ่เป็นการบชูารอยพระพทุธบาททีท่รง 
             ประทับไว ้ณ หาดทรายรมิฝ่ังแมน่ ้านัมมทานทใีนแควน้ทักขณิาบถของอนิเดยี 
             (ปัจจบุนัเรยีกวา่แมน่ ้าเนรพทุทา)  และอกีเหตผุลของ การลอยกระทงเพือ่ขอบคณุพระแมค่งคา  
            ทีใ่หเ้ราไดอ้าศัยน ้ากนิน ้าใช ้และขออภยัทีไ่ดท้ิง้ ส ิง่ปฏกิลูตา่งๆ ลงในน ้าน่ันเอง   
            เดนิทางกลับทีพั่กเพือ่พักผอ่นตามอธัยาศัย    

 
07.00     รับประทานอาหารเชา้  
08.00     เยีย่มชม สถานทีท่ีพ่ระพทุธองคไ์ดเ้สด็จลงมาโปรดปัญจวคัคยีแ์ละปฐมเทศนาทีเ่รยีกวา่  
             ธัมมจักกปัปวตัตนสตูร    เยีย่มชมสถานทีส่ าคญัตา่ง ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน   
             ทา่นนมสัการ  สงัเวชนยีสถานที ่3  สถานทีป่ฐมเทศนา ธัมมราชกิาสถปู  
             สถานทีแ่สดงอนัตตลักขณสตูรสงู60เมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 13 เมตร  ปัจจบุนัเหลอื1 เมตร  
             พระเจา้อโศกสรา้งครอบสถานทีปั่ญจวัคคยี ์บรรลพุระอรหันตใ์นวันแรม5 ค ่า เดอืน 6 สวดมนต ์ 
             ทักษิณาวตัร รอบสถปูและนอ้มจติพจิารณาธรรม ทีก่ลา่วไวว้า่ ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นไปตามอ านาจ 
             ของพระไตรลกัษณ์ 
             เจาคันธสีถปู  สถานทีแ่หง่แรกทีพ่ระพทุธองคท์รงพบปัญจวัคคยีค์รัง้แรกหลังตรัสรู ้   
             มลูคันธกฎุ ีสถานทีป่ระทับของพระพทุธองค ์ในพรรษาแรก  
             เสาศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราชทอ่นบนเป็นปะตมิากรรมรปูสงิห4์ตวัหันหลังชนกนั  
             ยสสถปู สถานทีแ่สดงอนุปพุพกีถา โปรดพระยสกลุบตุร   
             ธัมเมกขสถปู สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคยี ์โดยพระอญัญาโกณฑญัญะ 
             ไดด้วงตา เห็นธรรม ขอบวชเป็นพระสงฆร์ปูแรกของโลก เป็นสถานทีเ่กดิขึน้แหง่วันอาสาฬหบชูา  
             ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 8  จากนัน้ นมสัการพระบรมสารรีกิธาตจุากศรลีงักาทีธ่รรมะปาละแหง่ศรลีังกา   
             ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ ประจ าเมอืงสารนาถภายในทา่นจะไดช้ืน่ชมปะตมิากรรมชิน้สว่นยอดของ 
             เสาศลิาของพระเจา้อโศกมหาราช ปะตมิากรรมพระพทุธรปูหนิแกะสลักตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
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               พระพทุธรปุปางแสดงปฐมเทศนาทีเ่ป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงสารนาถและปะตมิากรรมทีง่ดงาม 
              ทีม่คีา่มาก    คือ่ พระอวโลกเิตศวร ชมวตัถโุบราณจนไดเ้วลา  

 
 
11.30      รับประทานอาหารกลางวันทีว่ดัไทยสารนาถ  
13.00       เดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา   ใชเ้วลาในการเดนิทาง6 ชัว่โมง  
19.30        รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรม  
พัก          พกัโรงแรม GALAXY or  Buddhagaya  Regency   
วนัพฤหสับดทีี ่ 25 มกราคม 2561  ดงคสิริ ิ– หมูบ่า้นสชุาดา-เจดยีพ์ุทธคยา   
เชา้        รับประทานอาหารเชา้  
07.00    น าทา่นขึน้เขาดงคสริ ิ ทีเ่ป็นสถานทีบ่ าเพ็ญทกุรกรยิา ณ ทีน่ี ้พระองคไ์ดบ้ าเพ็ญทกุรกรยิาเพราะ 
            ตอ้งการคน้พบสจัธรรมอนัจะน าอนัจะน าสตัวโ์ลกใหพ้น้จากบว่งแหง่ความทกุข ์ทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิอยู ่
            อยา่งนัน้ปัจจบุนัในถ ้ามพีระพทุธรปูบ าเพ็ญทกุรกรยิา    
            น าทา่นทศันศกึษา อชปาลนโิครธ สถานทีรั่บขา้วปธปุยาสชองนางสชุาดา      
            และเสวยวมิตุตสิขุหลังจากตรัสรูแ้ละเป็นทีรั่บอาราธนาใหแ้สดงธรรมโปรดไวเนยยสตัว ์
            ของทา้วสหัสมบดพีรมและพญามารกราบทลูใหป้รนิพิพานซึง่พระพทุธองคไ์มท่รงรับธดิาพญามารคอื  
            นางตัณหา ราคา อรต ีแสดงกริยิายัว่ยวนใหเ้กดิกามกเิลส ทศันศกึษา สชุาดาสถปู หรอื บา้นนางสชุาดา  
            ผูถ้วายขา้วมธปุายาส แดพ่ระมหาบรุษุโพธสิตัว ์ณ ตน้ชลาปาลนโิครธ หรอืตน้ไทรของบคุคลเลีย้งแพะ 
            และเป็นสถานทีเ่สวยวมิตุตสิขุ ชมทา่น ้าสปุปตฎิฐะ ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา สถานทีท่รงลอยถาดทอง 
            ค าอธษิฐานจติเทีย่งทายวา่จะไดส้ าเร็จ เป็นพระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณหรอืไม ่
  11.30  รับประทานอาหารกลางวัน ที ่ภรูปิาโล  
            เดนิทางสู ่โพธมิณฑล  เยีย่มชมสงัเวชนยีสถานที ่4 สถานทีต่รสัรู ้ นมสัการพระพทุธเมตตาอายปุระมาณ  
            1400 ปีภายในพระมหาเจดยีพ์ทุธคยา อนุสรณ์สถานแหง่การตรัสรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์  
            ทีน่ าพันธุม์าปลกูตรงทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นจดุทีพ่ระพทุธเจา้ประทับ น่ังบ าเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ   
            แลว้น าชมสตตมหาสถาน สถานทีพ่ระพทุธเจา้เสวย วมิตุตสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแหง่แหง่ละ 
            สปัดาหร์อบๆพทุธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสัง่สอนผูค้นอนัประกอบไปดว้ยพระแทน่ 
            วัชรอาสนใ์ตต้น้พระศรมีหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิตุตสิขุตลอด7วันในสปัดาหท์ี1่ อนสิเจดยี ์ 
            ทรงยนืจอ้งพระเนตรดตูน้ศรมีหาโพธิโ์ดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร ตลอด7วนัในสปัดาหท์ี2่รัตนจงกรมเจดยี ์
            ทรงนมิติจงกรมขึน้แลว้เสด็จจงกรมขึน้เป็นเวลา7วันในสปัดาหท์ี3่รัตนฆรเจดยีโ์ดยเสด็จไปทาง 
            ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของตน้ศรมีหาโพธิแ์ละประทับน่ังขัดสมาธเิรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติ 
            ถวายทรงพจิารณาพระอภธิรรม7วันในสปัดาหท์ี4่ ตน้ไทร อชปาลนโิครธ  ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ  
            ในสปัดาหท์ี ่5  ใตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์
            ในสปัดาหท์ี ่6 ใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด7วันในสปัดาหท์ี7่ 
18.00   รับประทานอาหารเย็น ที ่ภรูปิาโล      พักโรงแรม   BUDDHAGAY REGENCY  or similar  
  วนัศกรุท์ ี ่26  มกราคม 2561     พุทธคยา   สนามบนิ กายา  กรงุเทพ  
เชา้        อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
            ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากจากอนิเดยี ตามอธัยาศัย  
10.00    เดนิทางสูส่นามบนิ กายา    
12.30    เหนิฟ้าจากสนามบนิ กายา สู ่สนามบนิสวุรรภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่  B 13  
17.00    ถงึกรงุเทพ โดยสวัสดภิาพ  
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อตัราคา่บรกิาร   จ านวนผูเ้ดนิทาง  ต ัง้แต ่20  ทา่นขึน้ไป  
บคุคลธรรมดาท ัว่ไป  พกัหอ้งคู ่  ทา่นละ   44900  บาท  
พระภกิษุ หรอื แมช่ ี   พกัหอ้งคู ่  ทา่นละ  43900  บาท 
พกัหอ้งเดยีว เพิม่ ทา่นละ 8900.00 บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
-คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับกรงุเทพ-กายา -กรงุเทพ โดยสายการบนิ BHUTAN AIRLINE    
-พัก วดั8 คนื   หอ้งพัก หอ้งละ 3-8 คน   ตามทีว่ดัจดัให ้ 
-อาหารทกุมือ้  
-คา่รถโดยสารตลอดรายการ คา่ลอ่งเรอืทีแ่มน่ ้าคงคา คา่รถมา้   
-คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆๆ  
-คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ 
-คา่วซีา่อนิเดยี ในกรณีทีท่า่นมวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หักคา่วซีา่อนิเดยี 4900 บาท  คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล  
-คา่พระวทิยากรบรรรยายตลอดรายการ  
-คา่ผา้หม่ทีป่างปรนิพิพาน  ผา้หม่พทุธเมตตา    
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
-คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่   ทา่นละ 1200.00   บาท  
-คา่ท าบญุ เพือ่บ ารงุวดั  
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว  
-คา่ท าบญุเพือ่เป็นปัจจัยแกพ่ระวทิยากร   
 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันท าการ หรอืกอ่นหนา้นัน้ 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันท าการ หรอืกอ่นหนา้นัน้ 
หากยกเลกิกอ่นออกเดนิทางนอ้ยกวา่วันดังกลา่ว ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเงนิทัง้หมด หรอื บางสว่นตามที่
เกดิคา่ใชจ้า่ยขึน้จรงิ เนือ่งจากทางบรษัิท ฯ มคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้ 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด หากไมไ่ดป้ฏบิตัติาม
เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
รายการทวัรน์ีเ้ป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) 
อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
ราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลด
คา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ช ้

บรกิารใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะทวัร ์ไมค่รบตามที่
ก าหนดไว ้ คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่
ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดก้รณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์
ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณะการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิาหาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
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บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้หข้ ึน้อยูก่บัดลุย
พนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 
เงือ่นไขนอกเหนอืความรับผดิชอบ 
บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ 
เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุ
สงคราม การกอ่การรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่น
ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดังกลา่วทัง้ส ิน้ 
หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น
เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคนืเงนิ
ทัง้หมดบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของทาง
กองตรวจคนเขา้เมอืงผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตัวและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่
ผูเ้ดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนีผู้เ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเก็บ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมี
คา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง 
ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่
เกีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่
เดนิทางไป 
ค าแนะน าและขอ้ควรระวังในการเดนิทาง 
ทกุประเทศมมีจิฉาชพี โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญั ผูเ้ดนิทางควรมคีวามระมดัระวังตัวเองอยูเ่สมอระหวา่งการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว จากเหตรุา้ยตา่ง ๆ 
ผูเ้ดนิทางควรเก็บหนังสอืเดนิทาง และ ทรัพยส์นิมคีา่ไวใ้นทีป่ลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดอูยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลาการ
เดนิทาง ตลอดจนระมดัระวังตอ่การสญูหาย หรอื ถกูขโมยจากผูไ้มห่วังด ี
อบุตัเิหตเุป็นสิง่ทีไ่มท่ราบลว่งหนา้ และ สามารถเกดิขึน้ไดท้กุวนิาทรีะหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ผูเ้ดนิทางควรใสใ่จตอ่
ค าเตอืนของไกด ์หัวหนา้ทัวร ์ทอ่งเทีย่วอยา่งระมดัระวัง และ ไมป่ระมาท 
การเลอืกซือ้สนิคา้ระหวา่งการเดนิทาง ผูเ้ดนิทางควรใชว้จิารณญาณในการพจิารณาเลอืกซือ้สนิคา้ จากคณุภาพ ราคา 
และความพงึพอใจ อยา่งถีถ่ว้น สนิคา้ในทกุประเทศมทีัง้ทีม่คีณุภาพด ีปานกลาง หรอื คณุภาพต า่ แตกตา่งกนัไป สทิธิใ์น
การจะซือ้หรอืไมซ่ือ้เป็นของผูเ้ดนิทาง 
ผูเ้ดนิทางควรจดบนัทกึเบอรโ์ทรของมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวร ์หรอื ผูร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่ เผือ่กรณีมเีหตฉุุกเฉนิจะสามารถ
ตดิตอ่กนัได ้
ผูเ้ดนิทางควรเลอืกซือ้ประกนัภยัการเดนิทางเพิม่เตมิ เพือ่การคุม้ครองในแงม่มุตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งครอบคลมุและเหมาะสม
หากเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการยืน่วซีา่ 
กรณุาสง่มอบเอกสารการใชท้ าวซีา่ ใหบ้รษัิทกอ่นวันเดนิทางอยา่งชา้กอ่นการเดนิทาง 35 วัน  
กอ่นการเดนิทาง  
ทางบรษัิทจะเริม่ ท าวซีา่ตัง้แตว่ันที ่10 ตลุาคม  เป็นตน้ไป ทา่นทีส่ะดวกกรณุาตดิกลับเพือ่ให ้ 
เจา้หนา้ทีรั่บเอกสารและขอนัดหมายแสกนลายมอืทีส่ถานทตูอนิเดยี ในวันถด้ไป  
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เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีและเนปาล 
 
หนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปหนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)ตวัจรงิ 
รปูถา่ย ส ีถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว 2 นิว้ จ านวน 4 ใบ (ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 6เดอืน) ขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2รปู พืน้หลัง
สขีาวเทา่นัน้ และตอ้ง 2x2 นิว้เทา่นัน้ ไมข่าดไมเ่กนิ ตอ้งเห็นหนา้ชดั ตัง้แตห่ัวไหลไ่ปจนสดุศรีษะ หา้มแม็ครปูใน
แบบฟอรม์ ใหต้ดิกาวเทา่นัน้   
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์) จ านวน 2 ชดุ 
ส าเนาทะเบยีนบา้นจ านวน 2 ชดุ 
ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่ขีอ้มลูผูส้มคัร/และ หนา้ทีม่กีารตอ่อาย ุและ แกไ้ข ทัง้หมด 2 ฉบบั 
ส าเนาบตัรประชาชน (ID Card) พรอ้มลายเซน็ตรั์บรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
สทิธิก์ารออกวซีา่ขึน้อยูก่บัสถานทตูเทา่นัน้ขอ้ตกลงส าคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ารองทีน่ั่ง 
เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขาย สนิคา้ บรกิาร จากบรษัิท ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
 
 
ระยะเวลาของการพจิารณาวซีา่ 8 วนั ท าการหลงัจากยืน่ขอวซีา่   รวม 2 ประเทศ  
สถานทีส่แกนลายนิว้มอื  ทางบรษัิททัวรจ์ะนัดผูย้ืน่วซีา่ลว่งหนา้ 3 วันท าการ  
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) 
อาคาร 253 อโศก ชัน้ 22 ถนนสขุมุวทิ สขุมุวทิซอย 21 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 (ใกลก้บัโรงพยาบาลจักษุรัตนนิ) 
(อาคาร 253 อยูต่รงขา้มกบัโรงพยาบาลจกัษุรัตนนิ) 
โทรศัพท:์ 02-664-1200, 02-664-1201 
อเีมล:์ infothai@ivsglobal.in    
Website: http://www.indiavisathai.com/ 
เปิดท าการ: วันจันทร ์- วันศกุร ์
ยืน่เอกสารขอวซีา่: เวลา 08.30 น. - 14.00 น. 
รับเลม่คนื: เวลา 16.30 น. - 17.30 น.เ 
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                                       Mandala International Travel & Services Co., Ltd. 

 
 

288/139 Town Plus Suvarnabhumi Village,  Kingkaew Soi 37/4 Near Show room Nissan   Rachatheva Bangplee 

Samutprakarn  10540  Tel  021752702 Fax 021752701  Email : info@mandalatravel.co.th    

 

 

“TOTALLY HAPPY GO EVERYWHERE WITH US” 
 

Tourist License : 11/06213 

 
 

ใบจองทวัรอ์นิเดยี 

วนัทีจ่อง ..........................................    
ช่ือผู้จอง .........................................................................................โทร ................................................................................ 
อเีมล์  .............................................................................................แฟ๊กซ์  ............................................................................. 
จ ำนวนผู้เดินทำง      ...................  คน  

รายช่ือ  
 

NAME   LAST NAME   ROOM 

      

      

      

      

   อตัรำค่ำทวัร์     

บุคคลธรรมดำทัว่ไป  พกัห้องคู่   ท่ำนละ   44900  บำท    
พระภิกษุ หรือ แม่ชี    พกัห้องคู่   ท่ำนละ  43900  บำท 
พกัห้องเดียว เพิม่ ท่ำนละ 8900.00 บำท    

กำรช ำระเงิน  

ค่ำมดัจ ำ                 วนัที ่ 30มถุินำยน – 31 กรกฎำคม 2560   
ค่ำทวัร์ทีเ่หลอื         วนัที ่25 ธันวำคม 2560  
กรุณำโอนเงินเข้ำบัญชี   นส นรินทร์ทพิย์ พฤกษำเกษมสุข    
ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ ถนนจันทน์     เลขที ่   7152563579     บัญชีออมทรัพย์  
ธนำคำรทหำรไทย  สำขำพำสิโอ     เลขที ่2622083943   บัญชีออมทรัพย์  
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