
        “ดกูอ่นอานนท ์สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล คอื สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ประสตู ิ(ลมุพนี)ี 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ตรัสรูเ้ป็น

พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (พทุธคยา) 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกปัปวตัตนสตูร (สารนาถ) 1, 
สถานทีเ่ราตถาคตเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน (กสุนิารา) 1, สถานทีท่ัง้ 4 ต าบลนีแ้ล ควรทีพ่ทุธบรษัิท คอื ภกิษุ ภกิษุณี 
อบุาสกอบุาสกิา ผูม้คีวามเชือ่ความเลือ่มใสในพระตถาคตเจา้ ควรด ู(นมัสการ) และควรจะใหเ้กดิความสงัเวชทั่วกนั 

             ดกูอ่นอานนท ์ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไดเ้ทีย่วจารกิไปยังพทุธสงัเวชนยีสถานเหลา่นี ้ดว้ยความศรัทธาเลือ่มใส 
 ชนทัง้หลายเหลา่นัน้ ครัน้ท ากาลกริยิาลง กายแตกดบัจักเขา้สูส่คุตโิลกสวรรค”์ (พระพทุธพจน/์คมัภรีม์หาปรนิพิพานสตูร) 

   

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
ทวัรอ์นิเดยี-เนปาล : AA สวดมนตข์า้มปี B3 บนิตรงไป-กลบัพทุธคยา ครบ 4 ต าบล+8 พทุธสถาน (8 วนั) 
นมสัการสงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล สถานทีป่ระสตู ิ(ลมุพนิ)ี - ทีต่รสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์เจดยีพ์ทุธคยา 

พระพทุธเมตตา (พทุธคยา) - ทีแ่สดงปฐมเทศนา (สารนาถ) - ทีป่รนิพิพาน (กสุนิารา) ราชคฤห ์เวฬุวนั 
ตโปธาราม เขาคชิฌกฏู หลวงพอ่ด า มหาวทิยาลยันาลนัทา - พาราณส ีลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา – 

 สาวตัถ ีเชตวนัมหาวหิาร บา้นอนาถบณิฑกิะ บา้นเดมิองคลุมีาล ยมกปาฎหิารยิ ์สวดมนตข์า้มปีทีอ่นิเดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
AA : พเิศษ ! ภฏูานแอรไ์ลน ์B3 บนิตรงไป-กลบัพทุธคยา ไปอาทติย-์กลบัอาทติย ์7 คนื / 8 วนั 

ปีใหม ่: A พเิศษ ! พธิสีวดมนตข์า้มปี ทีอ่นิเดยี ณ แดนพทุธภมู ิพทุธคยา โพธมิณฑล สถานทีต่รสัรู ้
25 ธ.ค. 59-1 ม.ค. 60 AA1: พักโรงแรม+วดัไทย+ศนูยธ์รรมหรรษา 34,900.-/AA2: พกัโรงแรม 41,900.- 

ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล (ประเทศไทย) 
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
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 : dr_bert    

 
License No. 
11/03632 

                          

ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา 
Dhammahansa International Meditation 
 

Center  Bodhgaya 82431, Bihar India 
พทุธคยา (ตน้พระศรมีหาโพธิ)์ รฐัพหิาร อนิเดยี 

Tel : (+91) 9430057989, 9934665476 

www.btc2555.com (+66) 061-4026277    
E-mail: dhammahansa@hotmail.com 

 

 

 
ล่องเรือแม่น ำ้คงคำ เมืองพำรำณสี 

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษา (ทวีอีอนไลน ์24 ช ัว่โมง) รับชมทาง www.dhammahansa.com 
Facebook : ธรรมหรรษาทวี ี/ Youtube : Dhammahansa Channel / Application : ธรรมหรรษาทวี ี(Dhammahansa TV) 

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) 

 

 
สำลวโนทยำน ปรินิพพำนสถูป : ทีป่รินิพพำน 

 
มหำวทิยำลยันำลนัทำ  แห่งแรกในโลก 

 
รุ่งอรุณล่องเรือแม่น ำ้คงคำ เมืองพำรำณสี 

 
ป่ำอสิิปตนฯ ธัมเมกขสถูป : ทีแ่สดงปฐมเทศนำ 

 
ปรินิพพำนวหิำร – พระพุทธปรินิพพำน : กุสินำรำ 

 
วดัเวฬุวนั แห่งแรกในโลก : รำชคฤห์ 

 
สวนลุมพนีิ : สถำนทีป่ระสูต ิ(เนปำล) เจดย์ีพุทธคยำ : อนุสรณ์สถำนแห่งกำรตรัสรู้ ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ : สถำนทีต่รัสรู้ 

http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.dhammahansa.com/feachbook
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น าสวดมนตภ์าวนา : พระวทิยากรวัดไทยโพธวิหิาร พระครวูนัิยธรกติตพิงษ์-ดร.พระมหาก าธร-พระอาจารยอ์าทติย ์

 ธรรมวทิยากร : ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D.หรอืทมีงาน I-India   

   หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
                           วนัแรก  : สุวรรณภูมิ–พุทธคยำ–อชปำลนิโครธ-สุชำดำสถูป-เนรัญชรำ-ดงคสิริ-ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ    อำทิตย์ 25 ธ.ค. 59 

  04.30 น. – คณะพร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคำน์เตอร์  K  สำยกำรบิน BHUTAN  AIRlLINES  (B3)  
                    มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร ติดป้ายกระเป๋า เช็คอินใหแ้ก่ทุกท่าน 
  06.30 น. – ออกเดินทำงสู่ย่ำงกุ้ง โดยสำยกำรบิน BHUTAN AIRlLINES  (B3)  เที่ยวบินที ่B3 707 (มีบริกำรอำหำร) 
  08.10 น. - (เวลำท้องถิ่น/อนิเดีย ช้ำกว่ำไทย 1 ช่ัวโมงคร่ึง) ถึงสนำมบนินำนำชำตคิยำ/อนิเดีย ผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
  09.00 น. - เดินทางสู่แดนพทุธภูมิโดยรถโคช้ปรับอากาศ น าท่านสู่พทุธคยา ต าบลเป็นท่ีตรัสรู้ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
  09.30 น. - น าคณะทศันศึกษา “อชปำลนิโครธ” สถานท่ี (๑) รับขา้วมธุปายาสของนางสุชาดา (๒) เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ท่ี 5 
                  หลงัจากตรัสรู้ (๓) รับค าอาราธนาใหแ้สดงธรรมโปรดไวเนยยสตัวข์องทา้วสหมับดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให ้ 
                  ปรินิพพาน ซ่ึงพระพทุธองคไ์ม่ทรงรับ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตณัหา ราคา อรตี แสดงกิริยาย ัว่ยวนใหเ้กิดกามกิเลส  
 10.00 น. –ทศันศึกษา “สุชำดำสถูป” หรือ บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต  าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่ 
                                                                                                                           พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธหรือ      
                                                                                                                           ตน้ไทรของบุคคลผูเ้ล้ียงแพะ และเป็นสถานท่ี  

                                                                     เสวยวิมุตติสุข ในสปัดาห์ท่ี 5 หลงัจากตรัสรู้แลว้ 
                                                                                                                        +ชมท่ำสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ัง แม่น ้ าเนรัญชรา สถานท่ี                      
                                                                                                                         ทรงลอยถาดทองค าอธิษฐานจิตเท่ียงทายวา่จะได ้
                                                                                                                        ส าเร็จเป็นพระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณหรือไม่ ? 
10.30  น.- เยีย่มชม “วดัพุทธนำนำชำต”ิ เช่น วดัภูฐำน มีจิตรกรรมฝาผนงัปูป้ันท่ีสวยงาม+วดัญีปุ่่น ไหวห้ลวงพอ่ไดพดุสึ 
11.30 น.- เชคอินเขา้สู่ท่ีพกั+บริการอาหารท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (AA2 โรงแรม)+ออกเดินทางไปนมสัการ “ถ ำ้ดงคสิริ” สถานท่ี  
 บ่ำย        พระมหาบุรุษโพธิสตัวท์รงมาบ าเพญ็ทุกกรกิริยา คือ การกระท าท่ีบุคคลกระท าไดโ้ดยยาก ดว้ยอตัตกิลมถานุโยค  
                การประพฤติทรมานตน เป็นเวลา 6 ปี โดยมีปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ซ่ึงออกบวชตามมาอุปัฏฐาก+สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา 

   16.00 น.-เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ สถำนทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
 

     
 
 
 
 

 
 

              -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตำ อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหำเจดีย์พุทธคยำ+ทศันศึกษาสตัตมหาสถาน  
               สถานท่ีเสวยวิมุตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สปัดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอำสน์ หรือ 
               โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมสิเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปำลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 
                +(9) รำชำยตนะ+(10) เสำหินของพระเจ้ำอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กสุะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 

 
โพธิบัลลงัก์ : พระแท่นวชัรอำสน์ 

 
ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ สถำนทีต่รัสรู้ 

 
พระพุทธเมตตำ 

 
พระมหำเจดย์ีพุทธคยำ  
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                ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค  ่าเดือน 6 (วิสาขบูชา) ก่อนพทุธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพทุธบูชา เวียนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท่้านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
   เย็น/ค ำ่  - บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้ าอุ่น ฟรี ! wifi 
  หมำยเหตุ: A2 : บริกำรอำหำรเยน็+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Bodhgaya Gautam/Taj Darbar/ หรือเทยีบเท่ำ  

                           วนัทีส่อง : พุทธคยำ-นำลนัทำ-หลวงพ่อด ำ–รำชคฤห์-เวฬุวนั–เขำคชิฌกฎู                                             จันทร์  26 ธ.ค. 59 
  05.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแควน้มคธ ท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้พิมพิสาร (70 กม.) 
  08.00 น.- เดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขำคชิกฎู+นมสัการพระคนัธกฎุท่ีีประทบัของพระพทุธเจา้+กฏุิพระอำนนท์พทุธอุปัฎฐาก+ 

              ถ ำ้สุกรขำตำ ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ ำ้พระมหำโมลคลัลำนะ+หน้ำผำเชิงเขำคชิฌกฏู สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพทุธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยำยำลหมอชีวกโกมารภจัจ ์

  11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนาลนัทา+จากนั้นเดินทางไปสู่ “บ้ำนนำลนัทำ” ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
                  พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด ำ อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูกไฟ 
            ไหมเ้ม่ืออดีตคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท่้านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือเดินทางเทา้ไปวหิารหลวงพอ่ด า              

       
 

 
 
 
 
  14.00 น.- (3) ชมมหำวิทยำลยันำลนัทำ เป็นมหาวิทยาลยัพทุธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 

  15.30 น.- (4) “มำฆบูชำร ำลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพทุธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
                ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสมัปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพทุธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มำฆบูชำ” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธำรำม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 

  16.00 น.- (6) ชมคุกเป็นคุมขังพระเจ้ำพมิพสิำร+(7) รอยเกวียโบรำณ+(8) ถ ำ้มหำสมบัติของพระเจ้ำพมิพสิำร+กลบัพทุธคยา 
     เย็น/ค ำ่  - ถึงพทุธคยา+บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.)+ท ำบุญทอดผ้ำป่ำเพ่ือสร้ำงวดัไทยโพธิวหิำร 
         ซ้ือที่ดินพร้อมอำคำร 4 ช้ัน บนดิน 3 ช้ัน+ใต้ดิน 1 ช้ัน มีโรงครัว ห้องพกั 30 ห้อง พืน้ที ่20,000 ตำรำงฟุตๆ ละ 1,000 บำท 
  หมำยเหตุ: A2 : บริกำรอำหำรเยน็+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Bodhgaya Gautam/Taj Darbar/ หรือเทยีบเท่ำ  

  วนัทีส่ำม  :  พุทธคยำ – ไวสำล ี– วดัป่ำมหำวัน – ปำวำลเจดีย์ – กสิุนำรำ                                                องัคำร  27 ธ.ค. 59 

  06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+ออกเดินทางไปกสิุนารา ผา่นเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลีบุตรท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้อโศก)  
  11.30  น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี 
13.00 น.– ถึง (2) วดัป่ำมหำวนั สถำนทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณสีงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนำงมหำปชำบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกฎูำคำรสำลำ+ชมเสำหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสงักสัสนคร 
                 นมสัการ“พระคนัธกฎุ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพทุธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวีพระนามวา่มหาลิไดทู้ลอาราธนาให ้         

 
วดัเวฬุวนั แห่งแรกในโลก : รำชคฤห์ สถูปพระสำรีบุตร มหำวทิยำลยันำลนัทำ   

 
ถ ำ้พระมหำโมคคลัลำนะ 

 
ถ ำ้สุกรขำตำ (พระสำรีบุตร) 
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                 เสดจ็มาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพทุธมนตท่ี์พระอานนทรั์บประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี 
12.30 น.- นมสัการ (1) พระสถูปปำวำลเจดีย์ สถานท่ีพระพทุธองคท์รงปลงอายสุงัขารวา่จะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
13.00 น.– ถึง (2) วดัป่ำมหำวนั สถำนทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณสีงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนำงมหำปชำบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกฎูำคำรสำลำ+ชมเสำหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสงักสัสนคร 
                 นมสัการ“พระคนัธกฎุ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพทุธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวีพระนามวา่มหาลิไดทู้ลอาราธนาให ้         
                 เสดจ็มาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพทุธมนตท่ี์พระอานนทรั์บประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี 
14.00 น.- ออกเดินทางไปกสิุนารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมยัเดียวกบั “สำญจีสถูป” 
19.00 น.- ถึงกสิุนารา+บริการอาหารค ่า+ทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+พกัท่ีวดัไทยกสิุนารา  หรือวดัธิเบต/วดัมหินดอร์ในเครือวดัไทยฯ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับ A2 พกัโรงแรม : บริกำรอำหำรเยน็+พกัที่โรงแรม Lotus Nickko/ Imperial/Monta/Adelphi Grande  

                           วนัทีส่ี่  :  กสิุนำรำ (อนิเดยี) - ลุมพนีิ (เนปำล) มำยำเทววีหิำร-เสำหินอโศก                                            พุธ  28 ธ.ค. 59 
06.00 น.– บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+เดินทางสู่ “สำลวโนทยำน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์เมืองกสิุนารา นมสัการ 
   เช้ำ           (1) ปรินิพพำนสถูป ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้+(2) ปรินิพพำนวหิำร  
                   ซ่ึงโอปูคย ูและอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470  น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ เบ้ืองหนา้องค ์
                   พระพทุธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปำงปรินิพพำน ซ่ึงนายช่างชาวเมืองมถุราช่ือ “ถินำ” สร้าง พ.ศ.950 + 
                 นมสัการ (6) มณฑป ท่ีประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(7) มกฏุพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ  
 
 
 
 
 
  
 

  09.30 น.–จำกน้ันเดินทำงสู่สวนลุมพนีิ  ประเทศเนปำล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport มอบใหท้างบริษทัฯ)  
  12.30 น.–บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ วดัไทย 960+ด่ืมชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะท่ีบริษทัฯ ท าเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล) 
  15.00 น.– ถึง “สวนลุมพนีิ” สถานท่ีประสูติของพระพทุธเจา้+สวดมนตเ์จริญสมาธิเวียนเทียน ณ (5) เสำหินพระเจ้ำอโศก  
                   และ+(6) มำยำเทวีวิหำร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวิหาร มีซากอิฐโบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี 

        

 
 

 
 
 
 
 

                  มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีพระนางสิริมหามายาเทวีทรงประทบัยนืเหน่ียว 

 
สำลวโนทยำน : กสิุนำรำ สถำนที่ปรินิพพำน 

 
พระพุทธปรินิพพำน สร้ำง พ.ศ. 950 

 
มกุฎพนัธนเจดย์ี ถวำยพระเพลงิพระพุทธสรีระ 

 
 

มำยำเทววีหิำร อนุสรณ์แห่งกำรประสูติ 
 

 รอยพระบำท 1ใน7 ย่ำงบำท 
 

 สวนลุมพนีิ : สถำนทีป่ระสูต ิ(เนปำล) 
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                 ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพทุธมารดาในท่าประทบัยนื ทรงยา่งพระบาทได ้7 กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา 
              +(7) ชม “สระโบกขรณ”ี เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพทุธมารดา ในวนัเพญ็ ขึน้ 15 ค ำ่ เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  

18.00 น.- A1/A2 : บริกำรอำหำรค ่ำ+พกัที่โรงแรม little Buddha/Ananda/ Zampala/Buddhmaya/Lumbini Green หรือเทยีบเท่ำ  

                            วนัทีห้่ำ : ลุมพนีิ-สำวตัถี (อนิเดีย)-อนำถบิณฑิกะ-องคุลมีำล-เชตวนั                                             พฤหัส  29  ธ.ค. 59  
 06.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผา่นด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 เช้ำ         - เยีย่มชมวดัไทย 960 เขา้หอ้งน ้า+ทานโรตีฯ+เดินทางสู่สาวตัถี อดีตเมืองหลวงแควน้โกศลท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
                  ปเสนทิโกศลมหาราช อคัรศาสนูปถมัภท่ี์ส าคญั ซ่ึงพระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ี่สาวตัถีนานท่ีสุด รวม 25 พรรษา  
                  โดยประทบัอยูท่ี่วดัเชตะวนัมหาวิหาร ซ่ึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา  และวดับุพพาราม ซ่ึง 
                  นางวิสาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ลา้นคน) ปัจจุบนัเหลือเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์ 
  11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั (แพค็/กล่อง) ระหวา่งทาง+เดินทางต่อถึงเมือง “สำวตัถี” ราชธานีแควน้โกศล 
  15.30 น.-นมสัการยมกปำฏิหำริย์ สถานท่ีแสดงปาฎิหาริยเ์ป็นคู่ๆ ตามอาการ 32 ของพระพทุธเจา้ มีน ้ าและไฟไหลออก 
                  คนละทาง ก่อนเสดจ็ข้ึนไปจ าพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาท่ี 7 แลว้เสดจ็ลงจากสวรรคท่ี์สงักสัสนคร 
                 +ทศันศึกษาบ้ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐี ผู้มีก้อนข้ำวแก่คนอนำถำ สร้ำงโรงทำน 6 แห่ง อคัรมหำอุบำสกอนัดับหน่ึง 
                 +บ้ำนภัคควปุโรหิตบิดำและนำงมัตตำนีมำรดำของพระองคุลมีำล+ชมแดนมหำมงคลของแม่บงกช (กรณีมีเวลา)  
  16.30 น.- น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ วดัพระเชตะวนัมหำวิหำร ซ่ึงพระพทุธองคป์ระทบัอยูน่านท่ีสุด รวม 19 
  เย็น          พรรษา เป็นศูนยก์ลางเผยแผพ่ระพทุธศาสนาท่ีส าคญั นมสัการ“พระคนัธกฎุ”ี ประจ าฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน 
                  +โรงอุโบสถเป็นทีท่ ำสังฆกรรม ตน้ก าเนิดอุโบสถในปัจจุบนั+ธรรมสภำใหญ่ สถานท่ีแสดงธรรม+กุฏิพระอสีต ิ
                   มหำสำวก 80 รูป เช่น พระสำรีบุตร พระโมคคลัลำนะ พระอุบำล ีพระสีวล ีพระรำหุล พระองคุลมีำล ฯลฯ  
                   เป็นตน้+นมสัการตน้อำนันทโพธ์ิ ซ่ึงพระพทุธองคท์รงรับสัง่ใหพ้ระมหาโมคคลัลานะน าเมลด็พนัธ์ุมาจาก 
                   พทุธคยา พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเพาะช า อนาถบิณฑิกะเศรษบีขดุหลุมปลูก  และพระอานนทผ์ูดู้แลรักษา 

             จึงไดช่ื้อวา่ “อำนันทโพธ์ิ” มีอายยุนืยาวมาถึงปัจจุบนั  2,500 กวา่ปี+เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ น าสวดพระคาถาบูชาฯ  
 
 
 
 
 
  
 

     19.00 น.- เดินทางถึงเมือง “สำวตัถี” บริการอาหารค ่า+พกัวดัไทยเชตะวนั/วดัไทยสาวตัถี/วดัไทย-กมัพชูา หรือวดัเกาหลี 
       หมำยเหตุ : ส ำหรับ A2 พกัโรงแรม : บริกำรอำหำรเยน็+พกัที่โรงแรม Lotus Nickko/Pawan/Ashoka  

                            วนัทีห่ก : สำวตัถ ี– พำรำณสี – พพิธิภณัฑ์สำรนำถ-ปฐมเทศนนำ ณ ป่ำอสิิปตนมฤคทำยวัน            ศุกร์  30 ธ.ค. 59                                                                 
     05.30 น. – บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นไปเมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 320 กม./10 ชัว่โมง) 
     เช้ำ/เทีย่ง/บ่ำย–บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ระหวา่งทาง+จากนั้นเดินทางต่อถึงพาราณสี  

 
พระคนัธกฎุทีีป่ระทบั 19 พรรษำ  

 
สถำนทีท่รงแสดงยมกปำฎหิำริย์   

 
เจดย์ีพระอรหันต์ 8 ทศิ วัดเชตวัน 

 
 บ้ำนอนำถบิณฑิกะ-บ้ำนองคุลมีำล 
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    16.00 น.- ชมพพิธิภัณฑ์สำรนำถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
                    จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจ า 4 ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
  07.00 น.- ถึงป่ำอสิิปตนมฤคทำยวนั สถำนทีแ่สดงปฐมเทศนำ  ทศันศึกษาและนมสัการ (1) ธัมมรำชิกำสถูป สถานท่ีแสดง 
               อนตัตลกัขณสูตรโปรดพระปัญจวคัคียไ์ดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นวนัแรม  5 ค  ่า เดือน 6 สูง 60 เมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
               13 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคนัธกฎุ ีสถานท่ีประทบัจ าพรรษาแรกของพระพทุธเจา้ สูง 61 เมตร  
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               กวา้ง 18 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 5 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบไว ้ใหท่้านอธิษฐานจิตมีบา้นเรือนท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข 

                    (3) เสำอโศก สูง 15.25 เมตร ดา้นบนมีสิงห์ 4 หวั หนัหลงัชนกนั ตราราชการอินเดียปัจจุบนัอยูท่ี่พิพธิภณัฑส์ารนาถ  
                    (4) ยสเจดีย์ สถานท่ีแสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกลุบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาโปรด 
                     ปัญจวคัคีย ์โดยพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก สถานท่ีเกิดข้ึนแห่งวนัอาสาฬหบูชา 
                     สำธยำยพระธัมมจักกปัปวตัตนสูตร ปฏิบติัธรรม และเวียนเทียนองคม์หาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเสน้  
                     ผา่ศูนยก์ลาง 28 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงท่ีน่ี พ.ศ. 943-953 พระถงัซมัจงัมาท่ีน่ี 
                     พ.ศ. 1173-74 และอเลก็ซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม (เกิดลอนดอน/องักฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อาย ุ19 ปี  
                     จึงมาเป็นวิศกรท่ีอินเดีย ติดยศร้อยตรี ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย) ไดข้ดุคน้พบ พ.ศ. 2378 
   20.00 น.– ถึง “สำรนำถ” บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+และพกัท่ีวดัไทยสารนาถ (หอ้งละ 3-4 คน) 
หมำยเหตุ : A2 พกัโรงแรม : บริกำรอำหำรค ่ำ+พกัที่โรงแรม Meridian / Hidustan International / Ideal Tower หรือเทยีบเท่ำ 

   วนัทีเ่จ็ด  :  พำรำณสี–พุทธคยำ ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ –ช้อปป้ิงตลำดพุทธคยำ                                  เสำร์  31  ธ.ค. 59                                                              
     หมายเหตุ : การล่องเรือคงคาใหเ้ลือก 1 ใน 2 (1) เวลาเชา้รุ่งอรุณพระอาทิตยข้ึ์น (2) เวลาเยน็พระอาทิตยต์กดินชมพิธีคงคาอาระตี 
     04.30 น.- ต่ืนนอนเตรียมตวัออกเดินทางไปท่าเรือราชฆาต หรือท่าทศวเมศ (ควรไปล่องเรือก่อนแลว้กลบัมาอาบน ้าทีหลงั) 
     05.00 น.- ออกเดินทำงไปล่องเรือแม่น ำ้คงคำ+ชมท่ำน ำ้มณกิรรณิกำ ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบัเลยประมาณ 4,000 กวา่ปี 

เชา้ตรู่ - ท่ำทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบน ้าลา้งบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระอาทิตยข้ึ์นเหนือร่ิมฝ่ังคาคงท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

 
อสิิปตนมฤคทำยวนั ธัมเมกขสถูป-ยสเจดย์ี 

 
  พระมูลคนัธกฎุ–ีธัมมรำชิกำสถูป  

เสำหินอโศก มีสิงห์ 4 หัวบนยอดเสำ  ทีแ่สดงปฐมเทศนำ 
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   07.30 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+จากนั้นเดินทางไปสารนาถ ณ ต าบลเป็นท่ีแสดงปฐมเทศนา (ประมาณ 500 เมตร) 
09.00 น.- บริการอาหารกลางวนั+จากนั้นชมเจำคนัธีสถูป สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัญจวคัคียค์ร้ังแรกหลงัตรัสรู้ พระเจา้อโศก 

                    สร้างปี พ.ศ.236 ซ่ึงพระเจา้หุมายนุมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกับาร์ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม  
  เย็น/ค ำ่  - อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีตลาดพทุธคยา เช่น ผา้ไหม รูปภาพ วตัถุมงคล ลอ๊คเกต็เคร่ืองบูชาต่างๆ ฯลฯ  
    -บริการอาหารเยน็+ร่วมท าบุญซ้ือท่ีดินสร้างวดัไทยโพธิวิหาร+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: A2 : บริกำรอำหำรเย็น+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Bodhgaya Gautam/Taj Darbar/ หรือเทยีบเท่ำ 

  พเิศษ ! : น ำคณะสวดมนต์ข้ำมปี ทีอ่นิเดยี ณ แดนพุทธภูมิ พุทธคยำ โพธิมณฑล สถำนทีต่รัสรู้ (พระอุโบสถวดัไทยพุทธคยำ)  

                           วนัทีแ่ปด : พุทธคยำ-ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ–กรุงเทพฯ                                                                  อำทติย์  1  ม.ค.  60 
06.00 น.–พิธีท าบุญตกับาตรตอ้นรับปีใหม่แด่พระสงฆ ์ณ วดัไทยพทุธคยา-ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ-ทางทวัร์จดัเตรียมอาหารไวใ้ห ้ 
06.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์/โรงแรมฯ+ออกเดินทางไปนมสัการตน้พระศรีมหาโพธ์ิ กราบลาพระพทุธเมตตา 
                -จากนั้นเดินทางไปสนามบินคยา+เช็คอนิแจกบตัรทีน่ั่งโดยสำร 
11.20 น. – ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน BHUTAN AIRlLINES  (B3)  เทีย่วบินที ่B3 708 (มีบริกำรอำหำร) 
17.00 น.  – ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  พร้อมเกบ็ความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบัธรรมหรรษำทัวร์” 
เง ือ่นไขรายการทวัร ์: อตัราคา่บรกิาร AA1 : 34,900.- บาท / A2 : 41,900.- บาท 

A1 : พกัโรงแรม 1+วดัไทย 3+ศนูยธ์รรมหรรษา 3 คนื รวม 7 คนื ทา่นละ 34,900.- บาท 
A2 : พกัโรงแรม 8 คนื ทา่นละ  41,900.- บาท (หอ้งละ 2 คน) พกัเดีย่วเพิม่ 9,000.- บาท 

 (เฉพาะพระสงฆ+์สามเณร+แมช่มีหีนังสอืสทุธบิรรณ ลดทา่นละ 2,500.- บาท) 
วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 15,000.-  บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

 

 หลกัฐำนในกำรเดินทำง  :  ส่งก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ  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 จะก าหนดนดัเวลาไปท าวซีา่อนิเดยี ผูเ้ดนิทางทกุคนจะ 
ตอ้งไปสแกนนิว้มอืดว้ยตนเองทีส่ถานทตูอนิเดยี คนทีเ่คยไปสแกนนิว้มอืแลว้  
ใชพ้าสสปอรตเดมิไมต่อ้งแสดงตวัสแกนนิว้มอือกี สง่เฉพาะเอกสารอยา่งเดยีว 

 
    

 
  
 
 
 

 

ขอ้ควรทราบ : กรณีเลอืกพกัทีว่ดัไทยในอนิเดยี หรอืศนูยป์ฏบิตัธิรรม ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัปจัจยัถวายช าระหนีส้งฆ ์เป็น 
         คา่อาหาร-น า้ไฟ ตามสมควรแกฐ่านะของวดัแลว้ ถอืเป็นประเพณีปฏบิตัทิ ีท่กุคณะตอ้งรว่มพธิที าบญุทอดผา้ป่า 
         เป็นการสว่นตวัใหท้ าบญุตามก าลงัทรพัย/์ตามศรทัธา ปจัจยัทอดผา้ป่ามไิดน้ ามาช าระหนีส้งฆ ์ถวายไปใชใ้น 
         กจิการตา่งๆ ของวดั ถอืประเพณีปฏบิตัทิ ีว่า่ เมือ่เราเขา้ไปถงึวดัก็จะท าบญุสรา้งบารม ีแมจ้ะไมไ่ดพ้กัทีว่ดั การ 
         ทอดผา้ป่าจะท าเป็นพธิกีาร จะไมท่ าเพยีงแคร่วบรวมเงนิแลว้ใสซ่องถวายวดั บางทา่นอาจจะคดิวา่เมือ่ซือ้ทวัร ์
         แลว้ท าไมตอ้งมาเก็บเงนิท าบญุทอดผา้ป่าอกี ทา่นทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มพธิทีอดผา้ป่า เพือ่สะดวกใหเ้ลอืกพกัทีโ่รงแรม 
         พกัวดัไทยในอนิเดยี เพือ่สะดวกในการจดัหอ้งพกั ควรแยกพกัชาย/หญงิ มาเป็นคูต่อ้งแยกของใชส้ว่นตวัไวเ้ลย 

       (พืน้หลงัขำวเท่ำน้ัน) 
เท่ำขนำดจริง ใช้รูปทำบดูได้ 
           สูง 2 นิว้     
          
            กว้ำง 2 นิว้                        

แนะน า : ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center) ของ
วดัไทยโพธวิหิารพทุธคยา (ไดรั้บอปุถมัภจ์ากบรษัิทในเครอืธรรมหรรษาทวัร ์เป็นทีต่ัง้ส านักงานวัดไทยโพธิ
วหิาร อยูห่า่งจากตน้โพธิ ์400-500 เมตร) ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้เป็นมลูนธิฯิ จากรัฐบาลอนิเดยีแลว้ ไดซ้ือ้ทีด่นิ
พรอ้มตกึอาคาร 4 ชัน้ 45 หอ้งนอน (Laxmi International Hotel) งบ 30 ลา้นบาท ไดซ้ือ้ทีด่นิดา้นหนา้เพิม่
อกี 10 ลา้นบาท งบประมาณรวม 40 ลา้นบาท (80 ลา้นรปีู) ยงัขาดอกี 30 ลา้นบาท วดัมเีวลาช าระหนี ้2 ปี 
เจา้ภาพหอ้งปฏบิตัธิรรม หอ้งละ 200,000 บาท/หอ้งน ้า หอ้งละ 50,000 บาท/ทีด่นิ ตารางฟตุละ 1,000บาท
บาท 
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ตำรำงเปรียบเทยีบรำคำทวัร์ ให้เลือก : โปรแกรม A1 หรือ A2  (เปรียบเทียบราคาทวัร์อ่ืนๆ ก่อนตดัสินใจ) 

วนัเดนิทาง 
รวม 9 วนั 

โปรแกรมทวัร ์: 8 คนื / 9 วนั  
สดุคุม้ 3 ประเทศ อนิเดยี-เนปาล-พมา่ 

AA1: 34,900.-  
พักวดั+โรงแรม 
 

AA2 : 41,900.-  
พักโรงแรมทัง้หมด 
พักเดีย่วเพิม่ 9,000.- 

หมายเหต ุ

1.อาทติย ์ สวุรรณภมู-ิพทุธคยา–อชปาลนโิครธ-สชุาดาสถปู-
ดงคสริ-ิตน้พระศรมีหาโพธิ-์สตัตมหาสถาน 

ศนูยธ์รรมหรรษา 
เทยีบเทา่ 3* 

OM Inretnatioanl 
Tathagat/Narachra 

อยูใ่กลต้น้โพธิ์
เดนิไป 5-10 นาท ี

2.จันทร ์ พทุธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู+ชวีกมัพวัน+ 
วัดเวฬวุัน+ตโปธาราม+คกุขงัพระเจา้พมิพสิาร+ 
หลวงพอ่ด า+มหาวทิยาลัยนาลันทา+สวนลัฎฐวิัน 

ศนูยธ์รรมหรรษา 
เทยีบเทา่ 3* 

สนง.วดัไทยโพธวิหิาร 

OM Inretnatioanl 
Tathagat/Narachra 
Tajdarbar/Gautam 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 3* 

3.องัคาร พทุธคยา-เวสาล ีปาวาลเจดยี ์ปลงอายสุงัขาร+ 
วัดป่ามหาวัน ทีเ่กดิภกิษุณี+เกสรยีาสถปู-กสุนิารา 

วัดไทยกสุนิารา/ 
วัดไทยกสุาวด ี

Lotus/Imperial 
Royal Residency 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 4* 

4.พธุ กสุนิารา สาลวโนทยาน ปรนิพิพานสถปู-วหิาร+
มกฎุพันธเจดยี+์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ

Little Buddha 
Ananda/Green 

Little Buddha 
Ananda/Green 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 3* 

5.พฤหัส ลมุพนิ-ีสาวัตถ ีวัดพระเชตะวัน+บา้นองคลุมีาล+ 
อนาถบณิฑกิะ+ยกมปาฎหิารยิ+์ปฐพสีบูคนบาป 

วัดไทยเชตะวนั/ 
วัดไทยกสุาวด ี

Lotus/Pawan 
Ashoka 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 4* 

6.ศกุร ์ สาวัตถ-ีพาราณส ีอสิปิตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนา วัดไทยสารนาถ/ 
วดัพทุธนานาชาต ิ

Ideal Tower/ Meridian 
The Westinn/Hindustan 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 4* 

7.เสาร ์ พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา-พทุธคยา+วัดนานาชาต+ิ 
ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

ศนูยธ์รรมหรรษา 
เทยีบเทา่ 3* 

OM Inretnatioanl 
Tathagat/Narachra 

หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรม 3* 

9.อาทติย ์ ยา่งกุง้ เจดยีช์เวดากอง พระเกศาธาต+ุพระนอน-
ตาหวาน+ปางชา้งเผอืก+พระใหญห่นิออ่น-กทม. 

กลับไทย 
 

กลับไทย - 

ตารางวนัเดนิทาง : อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม  สอบถามเพิม่เตมิ 02-8845383-6, 081-9944790 

วนัเดนิทาง ราคา ราคา 

2559-60 : สาธยายพระไตรปิฎก 4-11 ธ.ค./11-18 ธ.ค./18-25 ธ.ค. 
                      สวดมนตข์า้มปี 25 ธ.ค.-1 ม.ค./1-8 ม.ค./8-15 ม.ค./8-22 ม.ค. 

22-29 ม.ค./29 ม.ค.-5 ก.พ./5-12 ก.พ.12-19 ก.พ./19-24 ก.พ. 

AA1: 33,900.-  
พักวดั+โรงแรม 
ปีใหม+่เพิม่ 1,000.- 

AA2: 39,900.-  
พักโรงแรม 

ปีใหม+่เพิม่ 2,000.- 
 

เง่ือนไขรำยกำรทวัร์  :  ใหผู้เ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรำนีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ–คยา-กรุงเทพ    ค่าวีซ่าอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 
 ค่าท่ีพกัศูนยป์ฏิบติัธรรม+วดัไทยฯ/วดันานาชาติ +โรงแรม 2 (8 คืน)     ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าระวางน ้าหนกั 25 กิโลกรัม กรณีน ้าหนกัเกินตอ้งจ่ายเองตามอตัราท่ีสายการบินก าหนด (น ้ าหนกัเกินไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง  
      ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 1-75 ปี  และกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  
      50 % ของวงเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี  
      ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง คือ ไม่มีการคุม้ครองตามเง่ือนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ)  

อตัรำนีไ้ม่รวม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน)                ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋ำตำมวดั+โรงแรม  อนิเดีย-เนปำล-พม่ำ เกบ็ทิปรวม คนละ 700 บำท 
และทปิหัวหน้ำทวัร์ไทย ให้ตำมควำมเหมำะสมที่ท่ำนพงึพอใจ ทั้งนี ้จะเกบ็วนัแรกที่เดินทำงถึงอนิเดีย เพรำะต้องจ่ำยทปิทุกวนั 
หมำยเหตุ :- บริษัทฯ นิมนต์พระธรรมวทิยำกร / หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นธรรมวทิยำกร ได้จัดสรรงบบูชำธรรมตอบแทนไว้แล้ว    
ลูกทวัร์จะถวายหรือมอบใหเ้ป็นการส่วนตวั ใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสม ไม่ก าหนดในโปรแกรมทวัร์ แลว้แต่ท่านจะมีศรัทธา 

เง่ือนไขกำรจองทวัร์+กรณียกเลกิ+และอ่ืนๆ  
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น  
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 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์ หรือถา้ 
       ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ยดึเงินมดัจ าทั้งหมด ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ การ   
   จลาจล ฯลฯ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธเขา้เมือง 
      โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองตน้ทางหรือปลายทาง ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให.้.ในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  
       ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการแลว้ทั้งหมด 
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเล่ือน 
      วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้บางกรณีอาจจะเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด  
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ 
       ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 ส าหรับผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือการแจง้เขา้ 
        แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ท่ีด่าน ตม.ไทย ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษน้ี ส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 16 คนข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวน 10-15 คน 
        ทางบริษทัฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปดว้ย แต่จะมีไกดท์อ้งถ่ินท่ีพดูภาษาไทยได ้ 
        คอยรับท่ีสนามบินอินเดีย และจะคอยบริการทุกท่านเป็นอยา่งดี ตลอดการเดินทาง พร้อมพระวิทยากรหรือผูท้รงคุณวฒิุ  
        บรรยายใหค้วามรู้ แต่ถา้ต ่ากวา่ 10 คน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทาง หรือถา้ออกไปอาจตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
กรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีเท่ียวบินเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง ซ่ึงท่านไดจ้องไว ้กรุณาแจง้
ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ฯ ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ฯ ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 


