
  

  
 
 
 

 

      License No. 
        11/09047 
 

 
 

    

 

 
โปรแกรมพเิศษ  AA : โครงการปฏบิตัธิรรม ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์(7 คนื/8 วนั)  

สงัเวชนยีสถาน 1 ต าบลทีต่รสัรู+้พทุธสถาน 2 แหง่ : เนน้ปฏบิตัธิรรม ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์
(1) พทุธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา พระพทุธเมตตา  

(2) ราชคฤห ์เขาคชิฌกูฏ วดัเวฬุวนัแหง่แรกของโลก ตโปธาราม อนุสรณ์อาบน า้วรรณะ 4  
 (3) นาลนัทา บา้นเกดิพระสารบีุตร-พระมหาโมคคลัลานะ มหาวทิยาลยันาลนัทา หลวงพอ่ด า 

 
                                  รพระมหาเจดยีพ์ุทธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรูร้ 

 
  

 
                              
   
  

 
 
 
 
 

  
     
 
 
 
 
 
 
        

      เขาคชิฌกฏู : ราชคฤห ์                     วดัเวฬุวนัแหง่แรกของโลก                   มหาวทิยาลยันาลนัทา  
 

25 ต.ค. 63 - 28 ม.ีค. 64 : สามารถเดนิทางไดท้กุวนั หรอืตามทีเ่สนอไว ้

FD บนิตรงไป-กลบั พทุธคยา (ปกต ิ7 คนื/8 วนั) 
ราคารวมทุกอยา่ง 19,900.- บาท 

 
 

วนัเดนิทาง  
รวม 7 คนื/8 วนั 

AA ไป-กลบั พทุธคยา-ตน้โพธิ ์(13 กม.)  
โครงการปฏบิตัธิรรม ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

AA : 19,900.- 
สถานทีพั่ก 

25 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 กฐนิวัดไทยวหิาร 

(วนัทอดกฐนิ : 30 พ.ย. 63)  
 

พธิสีาธยายพระไตรปิฎก  
1-13 ธ.ค. (13 วนั 21,900.-) 

5-13 ธ.ค. (9 วนั 20,900.-) 
 

สวดมนตข์า้มปี 26 ธ.ค. 63-3 ม.ค. 64 
 

31 ม.ค.-7 ก.พ./7-14 ก.พ.  

14-21 ก.พ./มาฆบูชา 21-28 ก.พ. 
28 ก.พ.– 4 ม.ีค./4-21 ม.ีค. 

โครงการอุปสมบท+บวชเนกขมัมบารม ี

ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์21-28 ม.ีค. 

 (1) 08.40-10.10 FD ดอนเมอืง-พุทธคยา  

    บนิลงพุทธคยา-อชปาลนโิครธ-เนรัญชรา-สชุาดาสถปู 
    ตน้พระศรมีหาโพธิ-์พระพุทธเมตตา-สตัตมหาสถาน  

 

ศนูยป์ฏบิัตธิรรมนานาชาต ิ
ธรรมหรรษา (DIMC.)  

อาคารส านักงาน 

มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
สงู 4 ชัน้ / 45 หอ้ง 

(อาคารโรงแรมลกัษมฯี) 
 

 (2) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-ชวีกมัพวนั-เวฬุวนั- 

      ตโปธาราม-หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลัยนาลนัทา 

 (3) พุทธคยา ปฏบิติธรรมอสิระ ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 (4) พุทธคยา ปฏบิติธรรมอสิระ ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 (5) พุทธคยา ปฏบิติธรรมอสิระ ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 (6) พุทธคยา ปฏบิติธรรมอสิระ ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 (7) พุทธคยา-วดัพุทธนานาชาตติน้พระศรมีหาโพธิ+์ชอ้ปป้ิง 

 (8) 10.40-14.50 FD พุทธคยา-ดอนเมอืง กลบัไทย 

                     

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,   www.iindiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม.10700 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682 E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com Line ID: 0614026277     
License No. 

11/03632 

                          

https://www.airasia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.iindiathai.com/
http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
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หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม บริษทัจะแจง้ก่อนล่วงหนา้ : เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
    วนัแรก  :  ดอนเมือง–ย่างกุ้ง–พุทธคยา-อชปาลนิโครธ-สุชาดาสถูป-เนรัญชรา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ         

06.00 น. – คณะพร้อมกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 ประตู 1-2-3 เค๊าน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  
                  ณ ประตู 1 ระหว่างร้านค้า-เค๊าน์เตอร์ 1 มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับบริการติดป้ายกระเป๋า เช็คอินให้แก่ทุกท่าน 
08.20 น. – ออกเดินทางสู่พุทธคยา  ประเทศอนิเดีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 112 (มีบริการอาหาร) 
09.50 น. – (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย ช้ากว่าไทย 1 ช่ัวโมงคร่ึง) ถึงสนามบินนานาชาติคยา/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 
11.30 น. – เดินทางสู่แดนพุทธภูมิโดยรถโคช้ปรับอากาศ น าท่านสู่พุทธคยา ต าบลเป็นท่ีตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
               - บริการอาหารกลางวนั ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติ+เช็คอินเขา้ท่ีพกั+พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
14.00 น. – น าคณะทศันศึกษา “อชปาลนิโครธ” สถานท่ี (๑) รับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา (๒) เสวยวมุิตติสุขในสัปดาห์ที ่5 
                หลงัจากตรัสรู้ (๓) รับค าอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตวข์องทา้วสหมับดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให้ 
                ปรินิพพาน ซ่ึงพระพุทธองคไ์ม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตณัหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยาย ัว่ยวนใหเ้กิดกิเลส  

 
 

  
  
 

 

อชปาลนโิครธ จดุรบัขา้วมธุปายาส : สถปูบา้นนางสชุาดา    แมน่ า้เนรญัชา ทา่สปุตฏิฐะ ทีล่อยถาดอธษิฐานจติเทีย่งทาย 
 

15.00 น. –ทศันศึกษา “สุชาดาสถูป” หรือ บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่ 
                   พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ (ตน้ไทรของบุคคลผูเ้ล้ียงแพะ) และเป็นสถานท่ีเสวยวมุิตติสุข ใน  
                   สัปดาห์ท่ี 5  หลงัจากตรัสรู้แลว้+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ัง แม่น า้เนรัญชรา สถานท่ีทรงลอยถาดทองค าอธิษฐานจิต 
                   เท่ียงทายวา่จะไดส้ าเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่ ?+สถานท่ีรับหญา้กุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 
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14.00 น.-เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
 
 
 
 
 

 

 
  ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้          พระพทุธเมตตา       พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา    พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์

 

เยน็     -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน  
              สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ 
               โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 
                +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 
              ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวยีนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท้่านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
  เยน็/ค ่า  - ถึงพุทธคยา+บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.)+ท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างวดัไทยโพธิวหิาร 
 
 
 
 

บ่าย/เยน็ –น าคณะสวดมนต+์เจริญสมาธิภาวนา ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.) 
    วนัทีส่อง  :  พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม-ช้อปป้ิงตลาด   
 06.00 น.- ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ+์บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางสู่ราชคฤห์เมืองหลวงแควน้มคธสมยัพระเจา้พิมพิสาร    
 09.00 น.- น าคณะเดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมสัการพระคันธกุฎท่ีีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก 
             +ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ า้พระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์
 
 
 
 
 
              เขาคชิฌกฏู                                                       
                                                                                                 ถ า้สกูรขาตาทีพ่ระสารบีุตรบรรลธุรรม 

                                                                                      

 
 
 
  สถานทีพ่ระเทวทัตตก์ลิง้หนิปลงพระชนม ์              ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ               ทางขึน้เขาคชิฌกฎู ประมาณ 800 เมตร 
 

หมายเหตุ :- ถนนทางข้ึนเขาคิชฌกูฏ เดินไดส้บายๆ ตอ้งการเสล่ียงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เสียค่าเสล่ียงเอง (1,500/1,600.-/1,700 รูปี) 

แนะน า : ศนูยป์ฏบิัตธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center) 
สาขาของวดัไทยโพธวิหิาร อยูห่า่งจากตน้โพธิ ์500 เมตร ไดรั้บอปุถัมภจ์ากบรษัิทในเครอืธรรมหรรษา  
เป็นทีต่ัง้ส านักงานมลูนธิวิัดไทยโพธวิหิาร ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมลูนธิฯิ ตามกฎหมายอนิเดยี เมือ่ 5 ธ.ค.57 
ปัจจบุันไดซ้ือ้ทีด่นิสรา้งวัดไทยฯ บนทีด่นิ 1 ไรเ่ศษ ก าลังด าเนนิการกอ่สรา้งอยู ่งบประมาณ 60 ลา้นบาท 
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 11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั (แพค็/ประหยดัเวลา)+จากนั้นเดินทางสู่ “บ้านนาลนัทา” ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
                 พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด า อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูก 
                ไฟไหม เม่ือคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท้่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือรถตุก๊ๆ ไปไหวห้ลวงพอ่ด า 
14.00 น.- (3) ชมมหาวทิยาลัยนาลนัทา เป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์างพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+นมสัการ พระสถูปใหญ่ บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 
 

 
 
 

  

                                                        
  หลวงพอ่นอ้ยน าคณะสกัการะ หลวงพอ่องคด์ า      มหาวทิยาลยันาลนัทา  มหาวทิยาลยัสงฆแ์หง่แรกของโลก : นาลนัทา 
 

 

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาร าลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
               ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 
 
 
 
 
 
         วดัเวฬุวนั แหง่แรกของโลก 
 

เยน็/ค ่า      -กลบัถึงพุทธคยา+ใหท้่านอิสระปฏิบติัธรรม ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 
19.00 น.  - บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้าอุ่น ฟรี ! wifi 
       วนัทีส่าม-ส่ี-ห้า-หก-เจ็ด  :  พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  

เช้า/เทีย่ง/บ่าย/เย็น/ค ่า – ปฏิบติัธรรมอิสระ ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ (ประมาณ 500 เมตร จากศูนยป์ฏิบติัธรรมไปตน้โพธ์ิ)  
-บริการการอาหารเชา้/กลางวนั/เยน็ และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา อาคารส านกังานมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
   (Dhammahans International Meditation Center : DIMC.) โรงแรมลกัษมีอินเตอร์เนชัน่แนล หอ้ง 2 เตียง /3 เตียง / 4 เตียง 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- ภาพถ่ายเป็นหอ้งตวัอยา่งเท่านั้น ในการจดัห้องพกัไม่สามารถระบุหอ้งพกัเองได ้เน่ืองจากมีเหตุผลพิเศษสงวนสิทธ์ิ 
        เป็นสิทธิเฉพาะท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติจดัใหเ้ท่านั้น ลกัษณะหอ้งพกัจะเป็นแบบน้ี หรือใกลเ้คียงกนัในอาคารเดียวกนั 
        ภายใตส้ังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร มิไดห้วงัผลก าไร เป็นการกุศล หอ้งพกัใหท้  าบุญตามศรัทธา รับไม่เกิน 3-7 คืน 
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       วนัทีแ่ปด  :  พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ–ดอนเมือง                                                                              
05.00 น.- น าคณะไปสวดมนตท์ าวตัรเชา้+เจริญสมาธิภาวนา รับอรุณ ณ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+นมสัการขอพรลาพระพุทธเมตตา 
07.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์/โรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางสู่สนามบินคยา+เช็คอินแจกบตัรท่ีนัง่โดยสาร+เตรียมข้ึนเคร่ือง 
10.40 น.- ออกเดินทางกลบัไทย  โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 113 (มีบริการอาหาร) 
14.50 น.- ถึงดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษาทัวร์-BTC.” 

เง ือ่นไขบรกิารทวัร ์ :  อตัราคา่บรกิาร  ทา่นละ 19,900.- บาท   
วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 10,000.- บาท/สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 หลกัฐานในการเดินทาง  :  ส่งก่อนวนัเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า  15 วนั                
        (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน              
        (2)  ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จ านวน  1 ชุด 
        (3)  รูปถ่ายภาพสีพื้นขาว  ขนาดกวา้ง 2 น้ิว  ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จ านวน 4 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ จะท าวซีา่ออนไลนใ์หไ้ปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิอนิเดยี 
                  ทีเ่คานเ์ตอร ์ตม.ขาเขา้อนิเดยี (วชิา่ตดิเลม่มเีงือ่นไขใหส้อบถาม) 
 
 
 

เง่ือนไขรายการทวัร์  :  ใหผู้เ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ–คยา-กรุงเทพ    ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้+ค่าท่ีพกั 
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ      ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม (น ้าหนกัเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินคนละ 2,000,000 บาท ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
 กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทีไ่ด้ท าการจอง และทีน่ั่งจะถูกยืนยนัเม่ือได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่าน้ัน  
 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์ หรือถา้ 
       ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ยกเลิกก่อนเดินทางนอกจากน้ี เก็บค่าใชจ่้าย 100 % ของราคาทวัร์ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ 
       ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
อตัรานีไ้ม่รวม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน)                    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม  อนิเดีย-เนปาล-พม่า เกบ็ทปิรวม คนละ 300 บาท     
 และทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ให้ตามความเหมาะสม/ศรัทธาทีท่่านพงึพอใจ ทั้งนี ้ขอเกบ็วันแรกทีส่นามบิน เพราะต้องจ่ายทปิทุกวัน 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน) 
 

สูง 2 นิว้ 
 

กว้าง 2 นิว้ 


