
 
 

 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา         (-/กลางวัน/เยน็) 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 4  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอนิเดิย โดยเท่ียวบินท่ี FD 122 (**มบีริการอาหารบนเคร่ือง)

 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าท่ี (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ น าท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village)  มีลกัษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซ่ึงนางสุชาดาเป็นผูท่ี้

ถ ว า ย ข้ า ว ม ธุ ป า ย า ส ใ ห้ กั บ
พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่าง
ทางก็ จะผ่ าน  แ ม่น ้ า เน รัญชร 
(Niranjana River) ปั จ จุ บั น
เรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu 
River เป็นแม่น ้ าท่ีถ้าฝนหยุดตก 
น ้ าในแม่น ้ าก็จะแห้งไปอย่า ง
รวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพท่ีแห้ง 
สามารถเดินขา้มไดอ้ยา่งสบาย 

 



 
 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วดัมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ท่ีเป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็น

สถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีน่ีเป็นเวลา 2,500 กว่าปี
มาแลว้ เมื่อพระพุทธองค์ไดต้รัสรู้แลว้ 
พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู ่ณ พุทธคยา เพื่อ
เสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจาก
ความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้น
พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัส
รู้ มีทั้งหมด 4 ตน้ นบัเป็นอนุสรณ์สถาน
อนัทรงคุณค่าและสถานท่ีแห่งน้ียงัไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภท
มรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การ
ยเูนสโกอีกดว้ย 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 
 

วนัที่สอง พุทธคยา – พาราณสี          (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน

กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 



 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถ

เป็นพุทธสงัเวชนียสถานแห่งท่ี 3เดิม
มีช่ือว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  
สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีท่ี
พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
โปรดปัญจวคัคีย ์ลวดลายดอกไมท่ี้
รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุค
คุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอิฐ
ขา้งในพระสถูปเป็นของยคุ เมารยนั 
จึงสันนิษฐานไวว้่า สร้างข้ึนในรัช
สมยัของพระเจา้อโศกน าชมเสาพระเจ้าอโศก สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐม
เทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความหลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค ์4 ตวั เสามีฐานบวัคว  ่า และ
ฐานเสาทั้ง 4 ดา้น สลกัเป็นธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ โค และสิงค ์

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรือสู่แม่น า้คงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพธิีคงคาอารต(ีGanges Aarti)หรือท่ี
เรียกอีกอยา่งว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีปฎิบติักนัมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระ
แม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยงัมีหลายอยา่งท่ีใชใ้นการประกอบพิธี เช่น สงัข,์ ระฆงั, ธูป, ภาชนะหรือ
หมอ้ใส่น ้ า,การบูร, ดอกไม,้ ก  ายาน, ตะเกียงน ้ ามนัฆี,พดัขนนกยงู และแสห้างจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอย
ขอพรแม่น า้คงคา) 

  

ที่พกั  AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี 

วนัที่สาม  พาราณสี – ลุมพนิี (เนปาล)         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพนิี (เนปาล) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

              น าท่านเดินทาง จากประเทศอนิเดีย ผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมือง สู่ประเทศเนปาล  
              (**กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเพ่ือประทับตราออกจากประเทศอนิเดียค่ะ**) 



 
 

 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  PAWAN OR NEW CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองลุมพนิี (เนปาล) 

วนัที่ส่ี  ลุมพนิี (เนปาล) – กุสินารา        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ ลุมพินีวัน หรือปัจจุบนัเรียกว่า รุนมินเด เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งแรก เป็นสถานท่ีท่ีพระนางสิริ

มหามายาประสูติเจา้ชายสิทธตัถะ เม่ือวนัศุกร์ วนัเพญ็ข้ึน 15 ค  ่า เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช 80 ปี ซ่ึงโดยรอบ
ลุมพินีวนันั้น มีซากอิฐเก่า สระโบกขรณี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสระทรงส่ีเหล่ียมพ้ืนผา้ เป็นสระท่ีพระนางสิริมหา
มายาไดท้รงสรงสนาม(อาบน ้ า) ช าระพระวรกายในวนัประสูติเจา้ชายสิทธตัถะ และวหิารมายาเทว ี(Mayadevi 

Temple) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา โดยภายในวิหารเป็นจุดท่ีพระพุทธเจา้ทรงยา่งพระบาท
แรกหลงัออกจากครรภ์พระราชมารดา ตวัวิหารสูง 3 เมตร และมีบนัไดข้ึน-ลงได้ 2 ดา้น ภายในยงัมีภาพหิน
ทรายแกะสลกัรูปพระประสูติกาลของเจา้ชายสิทธตัถะ และภาพเจา้ชายสิทธตัถะยืนอยู่องค์เดียว และบริเวณ
ดา้นขา้งประดิษฐาน “เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar) พบว่าท่ีเสา
อโศกนั้น จารึกอกัษรพราหมท่ีมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าประสูติที่นี่” ซ่ึงลุมพินีวนัแห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ.2540 อีกดว้ย 



 
 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น                น าท่าน ชมสังเวชนียสถาน เมืองกุสินารา  เป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแม่น ้ าคู่กบั 

เมืองปาวา เป็นท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ี
ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple) ภายในประดิษฐาน 
“พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบ่นพระแท่นท าดว้ยหินทรายแดง ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระ
พกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก น าท่านชม มหาปรินิพพานสถูป ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของ มหาปรินิพพานวิหาร ลกัษณะ
เป็นสถูปทรงโอคว  ่าขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เอาไว ้จากนั้น ชม มกุฏพันธนเจดีย์ (Ramabhar 

Stupa) ตั้งอยูถ่ดัจาก มหาปรินิพพานสถูป ป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา้ 
  
 
 
 
 



 
 

  
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองกุสินารา 
วนัที่ห้า  กุสินารา – เวสาล ี– ปัตนะ        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเวสาล ีเป็นช่ือของเมืองหลวง
ของแควน้วัชชี เป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีส าคญัรวมถึงเป็นเมืองท่ี
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมยัพุทธกาล แต่
ในปัจจุบนั แควน้วชัชี เป็นอ  าเภอเวสาลี เป็น 
1 ใน 14 อ  าเภอข้ึนตรงกบัรัฐพิหาร ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย โดยพระพุทธเจ้าเคย
เสด็จเยี่ยมเมืองแห่งน้ีในปีท่ี 5 หลงัการตรัส
รู้ น าท่านชม เสาอโศก รูปสิงค ์ณ วดัป่ามหา
วนั ซ่ึงถือว่าท่ีแห่งน้ีเป็นเสาสิงคท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุด จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองปัตนะ 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองปัตนะ 
วนัที่หก   ปัตนะ – นาลนัทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ มหาลยันาลนัทา(Nalanda University) มหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก สร้างข้ึนในสมยั
พระเจา้อโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  มีการสอนใน
หลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นตน้ มีพระสงฆ์จากต่างประเทศ



 
 

เดินทางมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก แต่คร้ัง พ.ศ.1742 มหาลยันาลนัทานั้นถูกเขา้ใจว่าเป็นป้อม
ปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเขา้ท าลาย ท าให้คมัภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด 

 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพมิพสิาร เป็นสถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็นซาก

ฐานก าแพงสูงประมาณ 6 ฟุตลอ้มรอบบริเวณ ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถมองเห็นพระคนัธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอนั
สวยงามไดอี้กดว้ย น าท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร (Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวนักลนัทกนิวาปส
ถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ่ เป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกลเ้ชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝ่ังแม่น ้ า
สรัสวดีซ่ึงมีตโปธาราม (บ่อน ้ าร้อนโบราณ)และวดัน้ียงัเป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่พระ
สาวกจ านวน 1,250 รูป ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่ี่ร่มร่ืน จากนั้นน าท่านสู่ ตโปธาราม 
เป็นบ่อน ้ าร้อนโบราณ(Hot Water Spring)อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นท่ี
อาบน ้ าสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆตามวรรณะสูงต ่าเช่ือกนัว่าการอาบน ้ า ณ ท่ีแห่งน้ี
จะสามารถช าระบาปและรักษาโรคได ้  จากนั้น  เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลกัษณะเป็นภูเขาท่ี
เอียงลาดยาวข้ึน และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ อิฐปรักหักพงัลกัษณะทรงส่ีเหล่ียม ซ่ึงเป็นท่ีประทบั
ของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดบัขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารส าหรับพระภิกษุสงฆอี์กหลายท่าน และยงัเป็น
สถานท่ีท่ีเงียบสงดั และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัผูค้นท่ีมาศกัการะ 



 
 

  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 
วนัที่เจด็   พุทธคยา – กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา  
10.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี FD 123 (**มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************** 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคา อนิเดยี เนปาล บินแอร์เอเชีย (FD) 7 วัน 6 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

04 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62 24+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

25 พ.ย. 62 01 ธ.ค. 62 24+1 29,900 29,900 28,900 6,000 

16 ธ.ค. 62 22 ธ.ค. 62 24+1 24,900 24,900 23,900 6,000 

30 ธ.ค. 62 05 ม.ค. 63 24+1 27,900 27,900 26,900 6,000 

13 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 24+1 24,900 24,900 23,900 6,000 



 
 

27 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 24+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัตเิหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA  และค่าด าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 คร้ัง   
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั) 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศเนปาล 1,000 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง ในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวนัเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 



 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอินเดีย-เนปาล 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

วซ่ีาอนิเดีย: น ารูปถ่ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบัPASSPORT  เตม็ 2 หน้า จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ านวน 1 ไฟล์ 

วซ่ีาเนปาล: ต้องเกบ็รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ ตวัจริง จ านวน 2 รูป และ PASSPORT  เล่มจริง 

 กรณผีู้ เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูตบิัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตวัจริง ภาษาองักฤษ 2 
ฉบับ 

 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลีย่นช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตวัจริง 2 
ฉบับ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

**สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยีและประเทศเนปาล 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทวัร์ให้ทุกกรณ*ี* 

 
 



 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากบัสายการบิ นหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอินเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดยีออนไลน์ 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    
TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    
ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกลุ/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกลุบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานท่ีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกลุมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………………..  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………  

 



 
 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**ส าคญัมาก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                          

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าที่ได้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

 

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล/์E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

ช่ือ/นามสกุล ผูติ้ดต่อที่ไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :……………………………………………………………………………………………………………………… 


