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รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานีโทรท ัศน์อน
ิ เตอร์เน็ต ธรรมหรรษาทีว ี ออนแอร์ 24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel
www.dhammahansa.com, www.dhttv.com, www.btc2555.com, www.watthaibodhi.com, www.iindiathai.com
วิทยุ AM.963 จ ันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-24.00 น. โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิรต
์ )

โปรแกรมพิเศษ AA : โครงการปฏิบ ัติธรรม ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (7 คืน/8 ว ัน)
ั
สงเวชนี
ยสถาน 1 ตาบลทีต
่ ร ัสรู+
้ พุทธสถาน 2 แห่ง : เน้นปฏิบ ัติธรรม ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
(1) พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต
่ ร ัสรู ้ พระมหาเจดียพ
์ ุทธคยา พระพุทธเมตตา
(2) ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ ว ัดเวฬุว ันแห่งแรกของโลก ตโปธาราม อนุสรณ์อาบนา้ วรรณะ 4
(3) นาล ันทา บ้านเกิดพระสารีบุตร-พระมหาโมคค ัลลานะ มหาวิทยาล ัยนาล ันทา หลวงพ่อดา
รพระมหาเจดียพ
์ ุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต
่ ร ัสรูร้

เขาคิชฌกูฏ : ราชคฤห์

ว ัดเวฬุว ันแห่งแรกของโลก

มหาวิทยาล ัยนาล ันทา

25 ต.ค. 63 - 28 มี.ค. 64 : สามารถเดินทางได้ทก
ุ ว ัน หรือตามทีเ่ สนอไว้
FD บินตรงไป-กล ับ พุทธคยา (ปกติ 7 คืน/8 ว ัน)
ราคารวมทุกอย่าง 19,900.- บาท
AA ไป-กล ับ พุทธคยา-ต้นโพธิ์ (13 กม.)
AA : 19,900.โครงการปฏิบ ัติธรรม ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สถานทีพ
่ ัก
25 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 กฐินวัดไทยวิหาร (1) 08.40-10.10 FD ดอนเมือง-พุทธคยา
(ว ันทอดกฐน
ิ : 31 พ.ย. 63)
บินลงพุทธคยา-อชปาลนิโครธ-เนรัญชรา-สุชาดาสถูป
ศูนย์ปฏิบัตธิ รรมนานาชาติ
ต
้นพระศรี
ม
หาโพธิ
์
พระพุ
ท
ธเมตตา-สั
ต
ตมหาสถาน
ธรรมหรรษา (DIMC.)
พิธส
ี าธยายพระไตรปิ ฎก
อาคารสานักงาน
(2)
พุ
ท
ธคยา-ราชคฤห์
เขาคิ
ช
ฌกู
ฏ
-ชี
ว
กั
ม
พวั
น
-เวฬุ
ว
น
ั
1-13 ธ.ค. (13 ว ัน 21,900.-)
มู
ล
นิ
ธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
ตโปธาราม-หลวงพ่
อ
ด
า-มหาวิ
ท
ยาลั
ย
นาลั
น
ทา
5-13 ธ.ค. (9 ว ัน 20,900.-)
้ / 45 ห ้อง
สูง 4 ชัน
(3) พุทธคยา ปฏิบต
ิ ธรรมอิสระ ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์
สวดมนต์ขา้ มปี 26 ธ.ค. 63-2 ม.ค. 64
(อาคารโรงแรมลักษมีฯ)
(4) พุทธคยา ปฏิบต
ิ ธรรมอิสระ ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์
31 ธ.ค. 63-8 ม.ค. 64
หรือกรณี
(5) พุทธคยา ปฏิบต
ิ ธรรมอิสระ ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์
31 ม.ค.-7 ก.พ./7-14 ก.พ.
พั
ก
โรงแรม
25,900.-บาท
(6) พุทธคยา ปฏิบต
ิ ธรรมอิสระ ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์
14-21 ก.พ./มาฆบูชา 21-28 ก.พ.
(7) พุทธคยา-วัดพุทธนานาชาติต ้นพระศรีมหาโพธิ+
์ ช ้อปปิ้ ง
28 ก.พ.– 4 มี.ค./4-21 มี.ค.
(8) 10.40-14.50 FD พุทธคยา-ดอนเมือง
กลับไทย
โครงการอุปสมบท+บวชเนกข ัมมบารมี
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 21-28 มี.ค.
ว ันเดินทาง
รวม 7 คืน/8 ว ัน

-2หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั จะแจ้งก่อนล่วงหน้า : เวลาอินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชัว่ โมงครึ่ ง
วันแรก : ดอนเมือง–ย่ างกุ้ง–พุทธคยา-อชปาลนิโครธ-สุ ชาดาสถูป-เนรัญชรา-ต้ นพระศรีมหาโพธิ์
06.00 น. – คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 ประตู 1-2-3 เค๊ าน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD)
ณ ประตู 1 ระหว่ างร้ านค้ า-เค๊ าน์ เตอร์ 1 มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับบริ การติดป้ายกระเป๋ า เช็คอินให้แก่ทุกท่าน
08.20 น. – ออกเดินทางสู่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD 112 (มีบริการอาหาร)
09.50 น. – (เวลาท้องถิ่น/อินเดีย ช้ ากว่าไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินนานาชาติคยา/อินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
11.30 น. – เดินทางสู่ แดนพุทธภูมิโดยรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านสู่ พุทธคยา ตาบลเป็ นที่ตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- บริ การอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติ+เช็คอินเข้าที่พกั +พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
14.00 น. – นาคณะทัศนศึกษา “อชปาลนิโครธ” สถานที่ (๑) รับข้ าวมธุปายาสของนางสุ ชาดา (๒) เสวยวิมุตติสุขในสั ปดาห์ ที่ 5
หลังจากตรัสรู ้ (๓) รับคาอาราธนาให้ แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให้
ปรินิพพาน ซึ่ งพระพุทธองค์ไม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตัณหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยายัว่ ยวนให้เกิดกิเลส

อชปาลนิโครธ จุดร ับข้าวมธุปายาส : สถูปบ้านนางสุชาดา

แม่นา้ เนร ัญชา ท่าสุปติฏฐะ ทีล
่ อยถาดอธิษฐานจิตเทีย
่ งทาย

15.00 น. –ทัศนศึกษา “สุ ชาดาสถูป” หรื อ บ้านนางสุ ชาดา บุตรของกฎุมพี ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้ วายข้าวมธุ ปายาสแด่
พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ณ ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทรของบุคคลผูเ้ ลี้ยงแพะ) และเป็ นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ใน
สัปดาห์ที่ 5 หลังจากตรัสรู ้แล้ว+ชมท่ าสุ ปปติฏฐะ ณ ริ มฝั่ง แม่ นา้ เนรัญชรา สถานที่ทรงลอยถาดทองคาอธิษฐานจิต
เที่ยงทายว่าจะได้สาเร็ จเป็ นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณหรื อไม่ ?+สถานที่รับหญ้ากุสะจากโสตถิยะพราหมณ์

-3–
14.00 น.-เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนต์เจริ ญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต่ รัสรู้ ของพระพุทธเจ้า

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สถานทีต
่ ร ัสรู ้

พระพุทธเมตตา

พระมหาเจดียพ
์ ุทธคยา

พระแท่นว ัชรอาสน์ โพธิบ ัลล ังก์

เย็น -นมัสการ (2) พระพุทธเมตตา อายุประมาณ 1,400 ปี ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทัศนศึกษาสัตตมหาสถาน
สถานที่เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการตรัสรู ้เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานที่สาคัญ คือ (3) พระแท่นวัชรอาสน์ หรื อ
โพธิ บลั ลังก์ใต้ตน้ โพธิ์ (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลินท์
+(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้ าอโศก สถานที่ทรงรับหญ้ากุสะ 8 กา จากโสตถิยพราหมณ์แล้วนาไป
ปูลาดเป็ นบัลลังก์ที่ตรัสรู ้ใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่าเดือน 6 (วิสาขบูชา) ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
- ถวายผ้าห่มเป็ นพุทธบูชา เวียนเทียนทักษิณารอบต้นพระศรี มหาโพธิ์ +จากนั้นให้ท่านอิสระทาบุญไหว้พระปิ ดทอง
เย็น/ค่า - ถึงพุทธคยา+บริ การอาหารเย็น+และพักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมฯ (DIMC.)+ทาบุญทอดผ้ าป่ าเพื่อสร้ างวัดไทยโพธิวหิ าร
แนะนา : ศูนย์ปฏิบัตธิ รรมนานาชาติธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center)
สาขาของวัดไทยโพธิวห
ิ าร อยูห
่ า่ งจากต ้นโพธิ์ 500 เมตร ได ้รับอุปถัมภ์จากบริษัทในเครือธรรมหรรษา
เป็ นทีต
่ งั ้ สานั กงานมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร ได ้จดทะเบียนเป็ นมูลนิธฯิ ตามกฎหมายอินเดีย เมือ
่ 5 ธ.ค.57
ื้ ทีด
ปั จจุบันได ้ซอ
่ น
ิ สร ้างวัดไทยฯ บนทีด
่ น
ิ 1 ไร่เศษ กาลังดาเนินการก่อสร ้างอยู่ งบประมาณ 60 ล ้านบาท

บ่ าย/เย็น –นาคณะสวดมนต์+เจริ ญสมาธิ ภาวนา ณ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ +บริ การอาหารเย็น+พักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมฯ (DIMC.)
วันทีส่ อง : พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อดา–ราชคฤห์ -เวฬุ วนั –เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม-ช้ อปปิ้ งตลาด
06.00 น.- ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์+บริ การอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ+เดินทางสู่ ราชคฤห์เมืองหลวงแคว้นมคธสมัยพระเจ้าพิมพิสาร
09.00 น.- นาคณะเดินธุ ดงค์ข้ ึนสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมัสการพระคันธกุฎที ี่ประทับของพระพุทธเจ้า+กุฏิพระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก
+ถา้ สุ กรขาตา ที่พระสารี บุตรบรรลุพระอรหันต์+ถา้ พระมหาโมลคัลลานะ+หน้ าผาเชิ งเขาคิชฌกูฏ สถานที่พระเทวทัตต์
กลิ้งหิ นใส่ พระพุทธเจ้าหมายปลงพระชนม์ ทาโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกัมพวัน วัดและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภัจจ์

เขาคิชฌกูฏ
ถา้ สูกรขาตาทีพ
่ ระสารีบุตรบรรลุธรรม

สถานทีพ
่ ระเทวทัตต์กลิง้ หินปลงพระชนม์

ถา้ พระมหาโมคค ัลลานะ

ทางขึน
้ เขาคิชฌกูฎ ประมาณ 800 เมตร

หมายเหตุ :- ถนนทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ เดินได้สบายๆ ต้องการเสลี่ยงต้องแจ้งล่วงหน้า เสี ยค่าเสลี่ยงเอง (1,500/1,600.-/1,700 รู ปี)

-411.30 น.- บริ การอาหารกลางวัน (แพ็ค/ประหยัดเวลา)+จากนั้นเดินทางสู่ “บ้ านนาลันทา” ซึ่ งเป็ นบ้านเกิดของพระสารี บุตรและ
พระมหาโมคคัลลานะ+นมัสการ (3) หลวงพ่อดา อายุ 1,400 กว่าปี สร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปาละ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ไม่ถูก
ไฟไหม เมื่อครั้งถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระให้นงั่ ตุก๊ ๆ (คันละ 150 รู ปี/ไป-กลับ) หรื อเดินไปไหว้หลวงพ่อดา
14.00 น.- (3) ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางพุทธศาสนาแห่งแรกที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก มีพระสงฆ์
นักศึกษาประมาณ 10,000 รู ป ครู อาจารย์ 1,500 คน+นมัสการ พระสถูปใหญ่ บรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารี บุตร

ั
หลวงพ่อน้อยนาคณะสกการะ
หลวงพ่อองค์ดา

มหาวิทยาล ัยนาล ันทา มหาวิทยาล ัยสงฆ์แห่งแรกของโลก : นาล ันทา

15.30 น.- (4) “มาฆบูชาราลึก” ย้อนรอยอดีตครั้งพุทธกาล ณ วัดเวฬุ วนั วัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวาย
ซึ่งพระอริ ยสงฆ์สาวก 1,250 รู ป ล้วนเป็ นเอหิ ภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันโดยมิได้นดั หมาย พระพุทธเจ้าแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ ทาให้เกิดวัน “มาฆบูชา” ขึ้นในโลก+(5) ชมตโปธาราม ที่อาบน้ าแร่ ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4

ว ัดเวฬุว ัน แห่งแรกของโลก

เย็น/ค่า -กลับถึงพุทธคยา+ให้ทา่ นอิสระปฏิบตั ิธรรม ณ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ +หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
19.00 น. - บริ การอาหารเย็น+พักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) ห้องละ 2-3 เตียง มีน้ าอุ่น ฟรี ! wifi
วันทีส่ าม-สี่ -ห้ า-หก-เจ็ด : พุทธคยา-ต้ นพระศรีมหาโพธิ์
เช้ า/เทีย่ ง/บ่ าย/เย็น/ค่า – ปฏิบตั ิธรรมอิสระ ณ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ (ประมาณ 500 เมตร จากศูนย์ปฏิบตั ิธรรมไปต้นโพธิ์ )
-บริ การการอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น และพักที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติธรรมหรรษา อาคารสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
(Dhammahans International Meditation Center : DIMC.) โรงแรมลักษมีอินเตอร์ เนชัน่ แนล ห้อง 2 เตียง /3 เตียง / 4 เตียง

หมายเหตุ :- ภาพถ่ายเป็ นห้องตัวอย่างเท่านั้น ในการจัดห้องพักไม่สามารถระบุหอ้ งพักเองได้ เนื่องจากมีเหตุผลพิเศษสงวนสิ ทธิ์
เป็ นสิ ทธิ เฉพาะที่ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติจดั ให้เท่านั้น ลักษณะห้องพักจะเป็ นแบบนี้ หรื อใกล้เคียงกันในอาคารเดียวกัน
ภายใต้สังกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร มิได้หวังผลกาไร เป็ นการกุศล ห้องพักให้ทาบุญตามศรัทธา รับไม่เกิน 3-7 คืน

-5วันทีแ่ ปด : พุทธคยา-ต้ นพระศรีมหาโพธิ์–ดอนเมือง
05.00 น.- นาคณะไปสวดมนต์ทาวัตรเช้า+เจริ ญสมาธิ ภาวนา รับอรุ ณ ณ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ +นมัสการขอพรลาพระพุทธเมตตา
07.00 น.- บริ การอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ/โรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินคยา+เช็คอินแจกบัตรที่นงั่ โดยสาร+เตรี ยมขึ้นเครื่ อง
10.40 น.- ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 113 (มีบริการอาหาร)
14.50 น.- ถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจา+ความประทับใจ “อิม่ บุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์ -BTC.”
เงือ
่ นไขบริการท ัวร์ : อ ัตราค่าบริการ ท่านละ 19,900.- บาท (พ ักโรงแรม 25,900.-)
ว ันสม ัคร/ร ับ Passport จ่ายม ัดจาก่อน 10,000.- บาท/สว่ นทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 30 ว ัน

หลักฐานในการเดินทาง : ส่ งก่อนวันเดินทางอย่างน้ อยไม่ ต่ากว่า 15 วัน
(1) หนังสื อเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(2) สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
(3) รู ปถ่ายภาพสี พ้นื ขาว ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว (2 X 2 ) จานวน 2 ใบ
่ ออนไลน์ให้ไปสแกนนิว้ มือ
้ ทีส
หมายเหตุ : บริษ ัทฯ จะทาวีซา
่ นามบินอินเดีย
่ ติดเล่มมีเงือ
ทีเ่ คาน์เตอร์ ตม.ขาเข้าอินเดีย (วิชา
่ นไขให้สอบถาม)

(พืน้ หลังขาวเท่านั้น)
สู ง 2 นิว้
กว้าง 2 นิว้

เงื่อนไขรายการทัวร์ : ให้ผเู ้ ดินทางอ่านทาความเข้าใจก่อนซื้ อทัวร์ อัตรานีร้ วม :- (อัตราค่าบริ การข้างบน)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ–คยา-กรุ งเทพ  ค่าวีซ่าอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโค้ช+ค่าที่พกั
 ค่าอาหาร+ค่าเข้าชมสถานที่ซ่ ึงระบุไว้ในรายการ  ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม (น้ าหนักเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทัวร์ )
 ประกันภัยในการเดินทาง กรณี ที่เสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินคนละ 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 กรุ ณาวางเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทีไ่ ด้ ทาการจอง และทีน่ ั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้ รับค่ ามัดจาแล้ วเท่ านั้น
 หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ หรื อถ้า
ออกตัว๋ แล้ว บางสายการบินเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด หรื อบางสายการบินเปลี่ยนชื่อไม่ได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด เว้นแต่กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หักเงินค่าตัว๋ ที่จ่ายแล้วตามเป็ นจริ ง
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ยกเลิกก่อนเดินทางนอกจากนี้ เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติ
การจลาจล และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม กรณี จาเป็ นต้องเปลี่ยนสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรานีไ้ ม่ รวม :- (อัตราค่าบริ การข้างบน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวัด+โรงแรม อินเดีย-เนปาล-พม่ า เก็บทิปรวม คนละ 300 บาท
ทั้งนี้ ขอเก็บวันแรกทีส่ นามบิน และทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ให้ ท่านพิจารณาให้ เองโดยตรง ตามศรัทธา/ความเหมาะสม/ทีพ่ งึ พอใจ

