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CODE : BII05 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – พุทธคยา        (-/กลางวนั/เย็น) 

05.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบินดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชัน้ 3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์เอเชีย 
ประตู 4  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงพุทธคยา ประทศอนิเดยิ โดยเทีย่วบนิที ่FD 122 (**มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
10.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสนามบนิคยา เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที(่**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอินเดยีชา้กวา่ประเทศ
ไทยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู่ น าท่านสู่ หมูบ่า้นนางสุชาดา(Sujata Village)  มลัีกษณะเป็นกองอฐิเนินสูง ซึง่นางสุชาดา
เป็นผูท้ ีถ่วายขา้วมธุปายาสใหก้ับพระพุทธเจา้ก่อนตรัสรูร้ะหว่างทางก็จะผ่าน แมน่ า้เนรญัชร (Niranjana 
River) ปัจจุบันเรยีกว่า Falgu River หรอื Phalgu River เป็นแม่น ้าท ีถ่า้ฝนหยุดตก น ้าในแม่น ้าก็จะแหง้ไป
อย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพทีแ่หง้ สามารถเดนิขา้มไดอ้ย่างสบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่พุทธคยา หรอื วดัมหาโพธิ(์Mahabodhi Temple)ที่เป็นจุดก าเนดิของศาสนาพุทธ 

เพราะเป็นสถานทีท่ ีเ่จา้ชายสทิธัตถะ ไดต้รัสรูอ้นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท ี่นีเ่ป็น
เวลา 2,500 กว่าปีมาแลว้ เมือ่พระพุทธองค์ไดต้รัสรูแ้ลว้ พระองคก์็ไดป้ระทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวย
วมิุตตสุิข (ความสุขอันเกดิจากความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห ์โดยมี ตน้พระศรมีหาโพธิ์ เป็นตน้ไมแ้ห่งการ
ตรัสรู ้มทีัง้หมด 4 ตน้ นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานทีแ่ห่งนียั้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององคก์ารยูเนสโกอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพุทธคยา 
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วนัทีส่อง พุทธคยา – พาราณสี        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงพาราณสี (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงทีม่ ีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมอืงที่เก่าแก่ท ีสุ่ดของประเทศอนิเดยีและยังจัดเป็นเมอืงทีม่ผูีอ้ ยู่อาศัยต่อเนือ่ง
ยาวนานทีสุ่ดในประวัตศิาสตรโ์ลกอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม สังเวชนยีสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนยีสถาน
แห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรม
เมกสถูปสถานทีท่ ีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจ
วัคคยี์ ลวดลายดอกไมท้ ีร่อบองคพ์ระสถูป เป็นศลิปะของยุคคุปตะ
แต่การส ารวจพบว่า แผ่นอฐิขา้งในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน 
จงึสันนษิฐานไวว่้า สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้อโศกน าชมเสา
พระเจ้าอโศก สรา้งขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ท ี่พระพุทธเจา้ทรง
แสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความ
หลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสงิค ์4 ตัว เสามฐีานบัวคว ่า และฐาน
เสาทัง้ 4 ดา้น สลักเป็นธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ โค และสงิค ์

เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่าน ล่องเรอืสู่แมน่ ้าคงคา ชมความสวยงามของเมอืงพาราณส ีและ ชมพธิีคงคาอารตี(Ganges 
Aarti)หรอืทีเ่รียกอีกอย่างว่า พิธบูีชาไฟ เป็นพิธกีรรมหนึง่ท ีป่ฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความ
เคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านัน้ ยังมหีลายอย่างทีใ่ชใ้นการประกอบพิธ ีเช่น สังข,์ 
ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรอืหมอ้ใส่น ้า,การบูร, ดอกไม,้ ก ายาน, ตะเกยีงน ้ามันฆ,ีพัดขนนกยูง และแสห้างจามรี 
เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแมน่ า้คงคา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงพาราณสี 
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วนัทีส่าม  พาราณสี – ลุมพนิ ี(เนปาล)       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลุมพนิ ี(เนปาล) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 10 ช่ัวโมง 
เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

              น าทา่นเดนิทาง จากประเทศอินเดยี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง สู่ประเทศเนปาล  
              (**กรุณาเตรยีมหนงัสือเดนิทางเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอินเดยีคะ่**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  PAWAN OR NEW CRYSTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงลุมพนิ ี(เนปาล) 
วนัทีส่ี่  ลุมพนิ ี(เนปาล) – กุสินารา       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านสู่ ลุมพนิวีนั หรอืปัจจุบันเรยีกว่า รุนมนิเด เป็นพุทธสังเวชนยีสถานแห่งแรก เป็นสถานทีท่ ีพ่ระนางสริิ
มหามายาประสูตเิจา้ชายสทิธัตถะ เมือ่วันศุกร ์วันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดอืน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่ง
โดยรอบลุมพินวัีนนัน้ มีซากอฐิเก่า สระโบกขรณี ซึ่งมลัีกษณะเป็นสระทรงสีเ่หลีย่มพื้นผา้ เป็นสระทีพ่ระ
นางสริมิหามายาไดท้รงสรงสนาม(อาบน ้า) ช าระพระวรกายในวันประสูตเิจา้ชายสทิธัตถะ และวิหารมายา
เทว ี(Mayadevi Temple) สรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา โดยภายในวิหารเป็นจุดที่
พระพุทธเจา้ทรงย่างพระบาทแรกหลังออกจากครรภพ์ระราชมารดา ตัววหิารสูง 3 เมตร และมบัีนไดขึน้-ลง
ได ้2 ดา้น ภายในยังมภีาพหนิทรายแกะสลักรูปพระประสูตกิาลของเจา้ชายสทิธัตถะ และภาพเจา้ชายสทิธัต
ถะยืนอยู่องคเ์ดยีว และบรเิวณดา้นขา้งประดษิฐาน “เสาศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราช” หรอื เสา
อโศก(Ashokan Pillar) พบว่าทีเ่สาอโศกนัน้ จารกึอักษรพราหมทีม่คีวามหมายว่า “พระพุทธเจา้ประสูติ
ทีน่ ี”่ ซึง่ลุมพินีวันแห่งนียั้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์ารยูเนสโกในปี 
พ.ศ.2540 อกีดว้ย 
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จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุสินารา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 
เทีย่ง              บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่าน ชมสงัเวชนยีสถาน เมอืงกุสินารา  เป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น ้า
คู่กับเมอืงปาวา เป็นทีตั่ ้งของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพานและ
เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ ชม มหาปรนิพิพานวหิาร(Mahaparinirvana Temple) ภายใน
ประดษิฐาน “พระพุทธรูปปางปรนิพิพาน” อยู่บนพระแท่นท าดว้ยหนิทรายแดง ประทับนอนบรรทมตะแคง
ขวา โดยหันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันตก น าท่านชม มหาปรนิพิพานสถูป ตัง้อยู่ทางดา้นหลังของ มหา
ปรนิพิพานวหิาร ลักษณะเป็นสถูปทรงโอคว ่าขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุเอาไว ้จากนัน้ ชม มกุฏพนั
ธนเจดยี ์(Ramabhar Stupa) ตัง้อยู่ถัดจาก มหาปรนิพิพานสถูป ป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะ
ของพระพุทธเจา้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงกุสินารา 
 
วนัทีห่า้  กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปัตนะ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 8 ช่ัวโมง 
เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมอืงเวสาลี เป็นชือ่ของเมอืงหลวงของแควน้วัชช ีเป็น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญรวมถงึเป็นเมอืงที่
เจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากในสมัยพุทธกาล แต่ในปัจจุบัน แควน้วัชชี 
เป็นอ าเภอเวสาลี เป็น 1 ใน 14 อ าเภอขึ้นตรงกับรัฐพิหาร 
ประเทศสาธารณรัฐอนิเดยี โดยพระพุทธเจา้เคยเสด็จเยี่ยมเมอืง
แห่งนีใ้นปีท ี ่5 หลังการตรัสรู ้น าท่านชม เสาอโศก รูปสงิค ์ณ 
วดัป่ามหาวนั ซึ่งถ ือว่าที่แห่งนี้เป็นเสาสิงค์ท ี่สมบูรณ์ท ี่สุด 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงปัตนะ 

เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
4 ดาวทีเ่มอืงปัตนะ 
วนัทีห่ก   ปัตนะ – นาลนัทา – ราชคฤห ์– พุทธคยา     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ มหาลยันาลนัทา(Nalanda University) มหาวทิยาลัยสงฆแ์ห่งแรกของโลก สรา้ง
ขึน้ในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช โดยมจุีดประสงคใ์หเ้ป็นสถานศกึษาของพระภกิษุในพระพุทธศาสนา มกีาร
สอนในหลากหลายวชิา ทัง้ พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคด ีแพทยศาสตร์ เป็นตน้ มีพระสงฆ์จาก
ต่างประเทศเดนิทางมาศกึษาทีม่หาวทิยาลัยแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก แต่ครัง้ พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานัน้ถกู
เขา้ใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จงึถูกทหารชาวมุสลมิเตริก์เขา้ท าลาย ท าใหคั้มภรี ์ทางศาสนาถูกเผา
ทัง้หมด 

 
เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : BII05 

 

จากนัน้ น าท่านสู่ ทีคุ่มขงัพระเจา้พมิพสิาร เป็นสถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรท์างพระพุทธศาสนามลัีกษณะเป็น
ซากฐานก าแพงสูงประมาณ 6 ฟุตลอ้มรอบบรเิวณ ซึง่จากจุดนีส้ามารถมองเห็นพระคันธกุฎบีนยอดเขาคชิฌ
กูฏอันสวยงามไดอ้กีดว้ย น าท่านสู่ วดัเวฬุวนัมหาวหิาร (Venuvan Vihara)หรอื พระวหิารเวฬุวันกลันท
กนวิาปสถาน หมายถงึ วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตัง้อยู่ใกลเ้ชงิเขาเวภารบรรพต บน
ริมฝ่ังแม่น ้าสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน ้ารอ้นโบราณ)และวัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจา้แสดง
โอวาทปาตโิมกขแ์ก่พระสาวกจ านวน 1,250 รูป ซึง่ในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ทีร่่มรื่น 
จากนัน้น าท่านสู่ ตโปธาราม เป็นบ่อน ้ารอ้นโบราณ(Hot Water Spring)อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาพราหมณ์ท ี่
มอีายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นทีอ่าบน ้าสาธารณะของวรรระต่างๆ วธิ ีการอาบจะแบ่งเป็นชัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า
เชือ่กันว่าการอาบน ้า ณ ทีแ่ห่งนี้จะสามารถช าระบาปและรักษาโรคได ้  จากนัน้  เดินทางสู่ เขาคชิฌกูฏ
(Girdhkut Cave)มลัีกษณะเป็นภูเขาที่เอ ียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ อิฐ
ปรักหักพังลักษณะทรงสีเ่หลีย่ม ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดับขันปรพินพิพาน และกุฏวิหิาร
ส าหรับพระภกิษุสงฆอ์ ีกหลายท่าน และยังเป็นสถานทีท่ ี่เงียบสงัด และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจติใจใหก้ับผูค้น
ทีม่าศักการะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงพุทธคยา 
เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพุทธคยา 

วนัทีเ่จ็ด   พุทธคยา – กรุงเทพฯ        
 (เชา้/-/-) 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู่สนามบนิคยา เมอืงพุทธคยา  
10.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่FD 123 (**มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา อินเดยี เนปาล บนิแอรเ์อเชยี (FD) 7 วนั 6 คนื 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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 32,900 32,900 31,900 6,000 

16 ธ.ค. 62 22 ธ.ค. 62 24+1 26,900 26,900 25,900 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 26,900 26,900 25,900 6,000 

27 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัห ้องละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่้องการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธใินการสลบัมือ้หรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 

7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีต ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี

ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่วซี่าเขา้ประเทศอินเดยีแบบ E-VISA  3,500 บาท 
 คา่วซี่าเขา้ประเทศเนปาล 1,000 บาท 
 คา่ทปิไกดท์้องถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสินน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าให ้ท ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 ยกเลิกการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้สิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลื่อน            การเดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จา่ยทีไ่ม่สามารถ
ยกเลิกหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
เงือ่นไขอื่น ๆ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใช้จ่ายท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษิทัฯ 
และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลิก
ของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์
ไทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้
กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จ้งใหท้ราบและ
หากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าประเทศอินเดยี-เนปาล 10 วนัล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 

 สแกนหนา้พาสปอรต์สีทีช่ดัเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายุหนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 
6 เดอืน 

 รูปถา่ย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ 4 รูป หนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสือยนิยอมให้
บุตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิา
และ มารดา + หนงัสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งเตรยีมส าเนาสูตบิตัร ภาษาไทย 2 ฉบบั และ ใบสูตบิตัรตวัจริง 
ภาษาองักฤษ 2 ฉบบั 

 กรณีผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
ภาษาองักฤษตวัจรงิ 2 ฉบบั 
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**สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF 
เทา่น ัน้** 

**ในกรณีวซี่าของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอินเดยี 
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หทุ้กกรณี** 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลือไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู ่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิ ัย ซึ่ง
อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิ ัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ด้
เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู ่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่
สามารถเปลี่ยนชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิ ัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ล้วท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 
อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้
เปลี่ยนไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์
วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งเป็นสิ่งทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิ่งนีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ท ัง้สิ้น 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอนิเดยีออนไลนด์า้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

 

** กอ่นตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้
แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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ขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน ์

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาวซี่า** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัสิ่วนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญงิ    

TITLE:        MR MRS    MS             MSTR           MISS    

ชือ่/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:……………………………(ตามหนา้พาสปอรต์) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED             โสด/ UN MARRIED           หย่ารา้ง/DIVORCE 

ศาสนา/ RELIGION : 

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

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :………………หมู่ท ี…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/

แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………………เบอรม์อืถอื…………………

อเีมลล…์…………………………. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท ี…่…….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/

แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………………เบอรม์อืถอื…………………

อเีมลล…์…………………………. 

ประวตัคิรอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ชือ่/นามสกุลบดิา :…………………………………………………………..สัญชาต ิ……………………………….สถานที่

เกดิ……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชือ่/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาต ิ………………………………..สถานที่

เกดิ………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY  

 PLACE OF BIRTH 

ชือ่สาม/ีภรรยา:………………………………………………………………สัญชาต ิ………………………………สถานที่

เกดิ………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF 

BIRTH 

ประวตักิารศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : BII05 

 

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชพี / 

OCCUPATION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

ชือ่บรษัิท / EMPLOYER’S NAME 

:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอรโ์ทรตดิต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE 

NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………

รหัสไปรษณีย์…………………  

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา (ดูจากแสตมป์เขา้-ออก ประเทศ ใน

พาสปอรต์เป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 

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

…     

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

...                          

*ทา่นเคยไดร้บัวซี่าประเทศอินเดยีหรอืไม…่…………………ถา้เคย โปรดระบุหมายเลขวี

ซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วนัทีอ่อกวซี่า………………………….สถานทีอ่อกวซี่า………………………………………… ประเภทวซี่าที่

ไดร้บั…………………………  

 

ขอ้มูลของบรษิทัทีเ่ชญิในอนิเดยี (กรณีวซี่าธรุกจิ) 

ชือ่บรษัิท / EMPLOYER’S NAME 

:………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..

รหัสไปรษณีย์…………………  

เบอรโ์ทรตดิต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE 

NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อเีมลล/์E-MAIL 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ขอ้มูลทีพ่กัทีอ่ินเดยี / โรงแรม    
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ชือ่โรงแรม / HOTEL NAME: 

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

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..

รหัสไปรษณีย์………………...  

เบอรโ์ทรตดิต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE 

NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 

อเีมลล/์E-MAIL 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

ชือ่/นามสกุล ผูต้ดิต่อทีไ่ทย 

(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท ี…่………………….ตรอก/ซอย……………………………….

หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..

รหัสไปรษณีย์………………...  

เบอรโ์ทรตดิต่อ/ PHONE NUMBER 

:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


