
ก าหนดการเดินทาง 

       วันแรก   :          กรุงเทพ ฯ  เดลลี   พุทธคยา 

06.00 น.         พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   
                  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ อินเดีย (AI)  เคาน์เตอร์ W ประตูที่ 10 
                  โดยมี เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสาร 
                  และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน  
08.55 น.         ออกเดินทางสู่...เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI333  
                  บริการอาหารบนเครื่องบิน 
11.50 น.         (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อินธิราคานธี เมืองเดลลี  
                  (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร) 
                  เวลาที่ประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทย  1  ชั่วโมง  30  นาที  
13.35 น.         (ต่อเครื่อง) ออกเดินทางสู่...เมืองคยา โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย  
                  เที่ยวบิน AI 433  
15.10 น.         เดินทางถึง...สนามบินเมืองคยา  
17.00 น.         คณะนมัสการ  พระมหาเจดีย์พุทธคยา  และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ 
                  ซึง่ปัจจุบันเป็นต้นที่ 4   
                  น าท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ 
19.00 น.         ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 1) 
                   พักค้างคืนที่โรงแรม อิมพีเรียล  หรือเทียบเท่า (พุทธคยา ) 
 
 

         
 
 
 
 
 



                วันที่สอง   :           พุทธคยา 
เช้า        ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 2) 
               คณะนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามแม่น้ าเนรัญชรา ชมสถานที่พระพุทธองค์ 
                ทรงอธิษฐานลอยถาดทองค าที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ า          
                เนรัญชรา ชมบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระมหาบุรุษก่อนวันตรัสรู้   
                คณะนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ที่พระพุทธองค์ 
                ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สถานที่นี้เป็นที่รู้จักกัน             
                ในนามว่า พุทธคยา หรือ โพธคยา ส าหรับพุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมไปด้วยความ  
                ศรัทธาเลื่อมใสแล้ว    ถือว่าไม่มีสถานที่แห่งใดที่จะมีความส าคัญยิ่งไปกว่าความ 
                ศักดิ์สทิธิ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้  
                นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช  
                สร้างถวายไว้ตรงสถานที่ ที่เคยเกิดรัตนบัลลังก์ เมื่อวันตรัสรู้  
                นมัสการ สัตตมหาสถาน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้   
                นมัสการ พระพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย์มา 
                แต่โบราณ คณะร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธเมตตา  
                ชมสถานที่ส าคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ล้อมรอบอยู่มากมาย 
               ***คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ    
                โทรศพัท์มือถือห้ามน าเข้า – มีค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูป และวีดีโอ   
11:00 น.  ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 3) 
บ่าย    ชมพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดธิเบต วัดสิขิม วัดภูฏาน  
               นมัสการพระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิที่มีความสูงถึง80 ฟุต ล้อมรอบด้วย  
               พระอรหันตสาวกส าคัญ 10 องค์ สร้างโดยชาวพุทธญี่ปุ่น 
               น าคณะเยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
               อิสระซื้อของฝาก  

ค่ า   ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม   (มื้อที่ 4) 
               ค้างคืนที่  โรงแรม อิมพีเรียล หรือเทียบเท่า   

     



       วันที่สาม   :          พุทธคยา  พาราณสี 

เช้า      ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)                  
                  คณะนมัสการลา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์   สถานที่ตรัสรู้       
                  ***อิสระให้คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธ ิจนถึงเวลานัดหมาย    

11.00 น.         ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
12.00 น.         น าท่านออกเดินทางสู่…พาราณสี 
                  (ระยะทางประมาณ 276 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 
18.00 น.          เดินทางถึง เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 4,000 ปี 
                   ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 7) 
                  พักค้างคืนที่  โรงแรมคลาร์ค หรือเทียบเท่า  ( เมืองพาราณสี ) 

 

  

                                                                                 

  

 

 



       วันที่สี่   :          พาราณสี  กุสินารา 

05.30 น.          น าท่านเดินทางผ่านตัวตลาดของเมืองพาราณสี ชมวิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี 
                   สู่ทา่เรือ เพือ่ ล่องเรือชมแม่น ้าคงคา แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู เพราะเชื่อว่า 
                   แมน่้ านีไ้หลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ านี้ 
                   ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และ การอาบน้ าล้างบาป 
                   และการเผาศพริมฝัง่แม่น้ าคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย 
07.00 น.         ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 8) 
08.00 น.          น าท่านเดินทางสู่...สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา (อยู่ห่างจากพาราณสี  
                   ประมาณ 7 กิโลเมตร) นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบ 
                   ปญัจวัคคีย์ นมัสการ ธัมเมกขะสถูป สถานทีท่รงแสดงปฐมเทศนาโปรด 
                   ปญัจวัคคีย์ และเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ชมพระมูลคันธกุฏิ กุฏิ 
                   หลงัแรกที่พระพุทธองค์จ าพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศกทีม่ีจารึก 
                   อักษรพราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง สถูปพระยสกุลบุตร                     
                   น าท่านสวดมนต์บท “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร” เวียนเทียนบริเวณธัมเมกขะสถูป 
                   จากนั้น น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึง่เก็บโบราณวัตถุล้ าค่า โดยเฉพาะหัว  
                   เสาของพระเจ้าอโศกมหาราชซ่ึงเป็นรูปสิงห์ 4 ทิศที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด 
                   ใช้เป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดียในปัจจุบัน ชมพระพุทธรูปปางแสดงปฐม  
                   เทศนาที่งดงามเป็นเลิศ เป็นศิลปะคุปตะยุคทองของพุทธศิลป์อินดีย อายุกว่า   
                   1,500 ปี  
11.30 น.         ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 9) 
13.00 น.          คณะออกเดินทางจาก เมืองพาราณสี สู่ เมืองกุสินารา  
                   (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) 
20.00 น.          เดินทางถึงเมืองกุสินารา  
ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 10) 

             พักค้างคืนที่ โรงแรมอิมพีเรียล /โลตัสนิคโก้ หรือเทียบเท่า (เมืองกุสินารา) 

  



       วันที่ห้า   :          กุสินารา (ประเทศอินเดีย) ลุมพินี(ประเทศเนปาล) 

( โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศ เนปาล ) 

06.00 น.         ถวายภัตตาหาร /รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

07.00 น.          คณะนมัสการ สถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ซึ่งมีต้นสาละปลูกเพื่อเป็น 
                   อนสุสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ 
                   ทรงบาตรคว่ าสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชัน้ ด้านหน้าเป็นมหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี  
                   พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุ 
                   กวา่ 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง  โดยรอบยังปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆ์ 
                   สถปูเจดีย์ต่างๆ มากมาย  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัย 
                   โบราณนับเป็นพันปี 
                   นมสัการ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่ง 
                   เหล่าบรรดามัลละกษัตริย์ ได้ถวายสถานที่นีอ้ันเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีสวมมงกุฎ  
                   รับต าแหน่งกษัตริย์แห่งแคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรง  
                   กลมขนาดใหญ่ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยาน  
                   ประมาณ 1 กิโลเมตร 
11.30 น.          ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม  (มื้อที่ 12) 
12.30 น.          เดินทางโดยรถปรับอากาศสู่...ลุมพินี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
16.30 น.          แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถ... ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960  
17.00 น.          เดินทางถึง เมืองโสเนาว์ลี    ชายแดนอินเดีย-เนปาล 
                   ตรวจประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
17.30 น.          น าท่านเข้าสู่...โรงแรมที่พัก BUDDHA MAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
18.00 น.          ถวายน้ าปานะ / รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)       
พักค้างคืนที่ โรงแรมพุทธมายา หรือเทียบเท่า (ลุมพินี ประเทศเนปาล) 

  



       วันที่หก  :          ลุมพินี(ประเทศเนปาล)  สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) 

(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อ ประทับตราออกจากประเทศ เนปาล เข้าสู่ประเทศ อินเดีย) 

06.00 น.         ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 14) 
07.00 น.         นมัสการ สถานทีป่ระสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน  
                  ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ า  
                  โรหณิี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้าง  
                  เสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก เสาศิลาจารึก  
                  ของพระเจ้าอโศกมหาราช  สูง 22 ฟุต 4 นิ้ว  มีข้อความเขียนด้วยภาษาพราหมี  
                  ว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ปัจจุบันลุมพินีวัน  
                  ได้รบัขึ้นทะเบียนเป็นมรดกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ "ลุมพินี  
                  สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย 
                  สามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2540   ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี  
                  ***คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ    
                  นมสัการ มหามายาเทวีวิหาร ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติ     
                  ด้านหน้ามหามายาเทวีวิหารมีสระโบกขรณี ซึ่งเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริ  
                  มหามายาเทวีก่อนจะให้ประสูติกาลพระกุมารและหลังการประสูติ /  
11.00 น.        ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) 
12.00 น.      คณะออกเดินทางจาก ลุมพินี  สู่   เมืองสาวัตถี   โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
                 ( ระยะทางประมาณ  206  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6  ชั่วโมง ) 
12.30 น.        เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล  
                 ประทบัตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
19.00 น.       ถวายน้ าปานะ/รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) 
                  พักค้างคืนที่  โรงแรมปาวันพาเลซ / โลตัสนิกโก้    ( เมืองสาวัตถี )    

                 



       วันที่เจ็ด  :       สาวัตถี  ลคัเนาว ์

06.00 น.      ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) 
07.00 น.     คณะชม  เมืองสาวัตถี  หรือ  มัลลิการาม  นครหลวงของราชอาณาจักรโกศล 
              เป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจ าพรรษานานถึง  25  พรรษา จากจ านวน 45 พรรษา    
              ของระยะเวลาที่พระองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ  โดยทรงจ าพรรษาที่วัดเชตวันมหาวิหาร  
               ถึง  19  พรรษา  และอยู่ใน   บุพพารามวิหารของนางวิสาขา อีก  6  พรรษา  
               ***คณะสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ   ที่พระคันธกุฎีของพระพุทธองค์     
               ชม   ธรรมสภา   กุฎีพระอรหันต์   เช่น   หมู่กุฎี   ภิกษุโกสัมพี   สังฆสภา     
               องค์อรหันต์  8 ทิศ  พระสิวลี  พระโมคคัลลานะ   พระสารีบุตร  พระองคุลีมาล   
               พระอานนท์  พระราหุล  พระอุบาลี  พระมหากัสสปะ มูลคันธกุฎี  สถานที่พระพุทธ 
               องค์ทรงแสดงมงคล    38    และอารามต่าง ๆ  ของพระอรหันต์ที่เคยจ าพรรษา 
               ในครั้งพุทธกาล   ชม   บ่อน ้าที่พระพุทธองค์เคยทรงสรงสนาน 
               นมัสการ   ต้นโพธิ์พระอานนท ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้     
               ชม  คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ชม บ้านบิดาขององคุลีมาล  ยังคง 
               เหลือซากไว้ให้เราได้ปลงธรรมสังเวชเท่านั้น  ชม สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนาง 
               จิญจมาณวิกา   ชม   ภูเขาสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฎิหารย์ 
11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18) 
13.00 น.   คณะออกเดินทางจาก เมืองสาวัตถี สู่  เมืองลัคเนาว์  โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
               ( ระยะทางประมาณ   175   กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5  ชั่วโมง )  
               คณะเดนิทางถึง  เมืองลัคเนาว ์ เข้าสู่ที่พัก   
ค่ า  ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 19) 
               พักค้างคืนที่  โรงแรมพิคคาเดลลี่  หรือเทียบเทา่  ( เมืองลัคเนาว์ ) 

           

 



       วันที่แปด  :        ลคัเนาว์  อัคระ 

06.00 น.     ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) 
07.00 น.    น าท่านเดินทางสู่...เมืองอัคระ  
               (ระยะทางประมาณ 363 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่ว โมง) 
11.00 น.   ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางแบบปิคนิค(มื้อที่ 21) 
15.00 น.      เดินทางถึง...เมืองอัคระ 
                น าท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหา 
                ราชาชาห์จาฮันที่มีต่อนางอันเป็น ที่รักยิ่ง มหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาล  
                สร้าง จากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ นิรันดร์ตลอดกาลและหินทราย  
                สีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดา  
                 ด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี และชมวิวแม่น้ ายมุนา  
18.30 น.  ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 22) 
                พักค้างคืนโรงแรม Four Point by Sheraton หรือเทียบเท่า (เมืองอัคระ) 
 

 
 

 

 

 

 

 



       วันที่เก้า  :        อัคระ  เดลล ี

07.00 น.          ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 23) 
08.00 น.         น าท่านชม พระราชวังอัคราฟอร์ท ซึง่เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้าง 
                  ใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัยตั้งแต่พระเจ้าอักบาร์มหาราช จนถึงพระ  
                  เจ้าชาห์จาฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุลเป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ  
                  ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ  
                  โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความส าคัญที่สุดภายในพระราชวัง 
                  แห่งนี้ และภายในห้องนี้อันเป็นสถานที่ ที่พระเจ้าชาห์จาฮานถูกพระเจ้าออรังเซป  
                  พระโอรสจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์ 
11.00 น.          ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 24) 
12.00 น.         น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลลี  
                 (ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม.) 
17.00 น.        เดินทางถึง..เมืองเดลลีจากนั้น น าท่านผ่านชม “กรงุเดลล”ี (Delhi) เป็นเมอืง  
                  หลวงของประเทศอินเดียชมบริเวณ “เมืองเดลลีใหม”่ ชมศิลปะการวางผังเมือง   
                  ซึง่อังกฤษได้ออกแบบผังเมืองใหม่ที่ทันสมัยและสวยงามในปี ค.ศ. 1912  
                  ชมตึกที่ท าการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี   
                  ผ่านชม “ท าเนียบประธานาธิบดี” “ราษฎรปติภาวัน” อาคารรัฐสภา หรือ  
                  “โลกยสภา” แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบได้อย่างสง่า 
                   งาม และ ประตูชัย (Indian Gate) ซึง่สร้างอุทิศให้กับทหารหาญที่เสียชีวิตใน 
                  สงครามโดยมีไฟจุดเป็นการไว้อาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 
19.00 น.          ถวายน้ าปานะ /รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารจีน   (มื้อที่ 25) 
                  พักค้างคืนโรงแรม Piccadily / Radisson หรือเทียบเท่า เมืองเดลล ี

  

 



       วันที่สิบ  :        เดลลี  กรุงเทพ ฯ 

08.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 26) 
09.30 น.          เดินทางถึงสนามบินเพื่อเดินทางสู่... กรุงเทพฯ 
13.40 น.          ออกเดินทางจากเดลลี โดยสายการบิน  แอร์อินเดีย  
                   เทีย่วบินที่ AI 332 
                    บริการอาหารบนเครื่องบิน 
18.25 น.          เดินทางถึง...สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ ค่าภาษีสนามบนิ 

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน พักหอ้งละ 2 ท่าน 

ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

ค่าหัวหน้าไกด์ท้องถิน่ 

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดนิทาง (passport), ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 

      นอกเหนือรายการ 

ค่าเสลีย่งส าหรับผู้ท่ีเดินขึ้นเขาไม่ไหว 1,400 รูป ี

ค่าน้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบนิกาหนด (ก าหนด 20 กก.) 


