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วันแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • พุทธคยา   
                        (-/กลางวัน/เย็น) 
05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมี       

เจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินท่ี FD 122 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 

ช่ัวโมง 20 นาที 

 

 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน 
เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 

“เบญจคีรีนคร” นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง มีลักษณะเป็น
ภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกุฎี ลักษณะเป็นอิฐปรักหักพังทรง
สี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็น
สถานท่ีที่เงียบสงัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะและระหว่างทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ  

 สักการะ ถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตร สถานทีท่ี่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ และนำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
(Venuvan Vihara) พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิง
เขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ทีพ่ระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป 
มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่น
แห่งนี ้

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ที่พัก BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวท่ีเมืองพุทธคยา    (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากัน) 
วันที่สอง เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี    (เช้า/กลางวัน/เย็น)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดีย และยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เดิม มีชื่อว่า “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สักการะธรรมเมกสถูป 

สถานท่ีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การ
สำรวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุคเมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศก  

 นำชม เสาพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระปฐมเทศนา ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น 
บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่ำ และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน 
สลักเป็นธรรมจักร รูปช้าง ม้า โค และ สิงห์ 

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้  นำท่าน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชม

พิธีคงคาอารตี หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติ
กันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสดุต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียง
แค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์ ระฆัง ธูป 
ภาชนะ หรือหม้อใส่น้ำ การบูร ดอกไม้ กำยาน ตะเกียงน้ำมันฆี พัดขนนกยูง 
และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา) 



 
BBI-GAY79_FD_4D3N_NOV22-MAR23_BODHGAYA VARANASI 

ที่พัก HHI / AMAYA / THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพาราณาส ี 
 (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 
วันที่สาม ล่องเรอืชมพระอาทิตย์ข้ึน • พุทธคยา หรอืวัดมหาโพธิ ์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น ในตอนเช้า จากน้ันกลับเข้าสู่โรงแรม 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ช่ัวโมง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่

เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็นเวลา 2 ,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้
ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมีต้นพระศรี
มหาโพธ์ิ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
วันที่สี ่  สนามบินคยา • ดอนเมือง กรุงเทพฯ                     (เช้า/-/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย                           
10.40 น. เดินทางสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD123 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมริู้ลมื 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณส ีราชคฤห์ (FD) 4 วัน 3 คืน 
วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

06 – 09 พ.ย. 65 FD122-FD123 25+1 19,999 19,999 18,999 4,000 
20 – 23 พ.ย. 65 FD122-FD123 25+1 21,999 21,999 20,999 4,000 
27 – 30 พ.ย. 65 FD122-FD123 25+1 21,999 21,999 20,999 4,000 
04 – 07 ธ.ค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 
11 – 14 ธ.ค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 
18 – 21 ธ.ค. 65 FD122-FD123 25+1 22,999 22,999 21,999 4,000 
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01 – 04 ม.ค. 65 FD122-FD123 25+1 22,999 22,999 21,999 4,000 
05 – 08 ม.ค. 65 FD122-FD123 25+1 21,999 21,999 20,999 4,000 
19 – 22 ม.ค. 65 FD122-FD123 25+1 21,999 21,999 20,999 4,000 
02 – 05 ก.พ. 65 FD122-FD123 25+1 22,999 22,999 21,999 4,000 
09 – 12 ก.พ. 65 FD122-FD123 25+1 22,999 22,999 21,999 4,000 
16 – 19 ก.พ. 65 FD122-FD123 25+1 22,999 22,999 21,999 4,000 
02 – 05 ม.ีค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 
03 – 06 ม.ีค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 6,000 บาท  
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
✓ เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึง

การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและ

เข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติมและ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้

เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไมเ่กิน 

30 วัน) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย** 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านที่ยังไม่ได้รับ

วัคซีน 
เง่ือนไขการสำรองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ :กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน 
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน) 
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำใหท้ั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัต

ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจำโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง

คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

ไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง 
ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋ว
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในร ายการทัวร์
ทั้งหมด 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ  
เก็บผมให้เรียบร้อย  
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขต

หรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
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*สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น** 

**การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการ
พิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 
➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรต์ไมต่รงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไมห่มดอายุกต็าม อาจทำให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและ

ออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทำการจองทัวร์  
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได้หรือไม่ ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่ง

นี้อยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
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**กรุณากรอกข้อมูลสำคญัสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ดา้นล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง มัดจำเพ่ือประโยชนข์อง
ท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 

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

ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS.    

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:…………………………………………..…………(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

ศาสนา RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………………….…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์………………………………….... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที่……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

ประวัติครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานที่เกิด………………………………………………..……. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานที่เกิด……………………………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานที่เกิด…………………………………………………... 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
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เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 

ที่อยู่/ ADDRESS  : ………………..…………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………..................  

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

*โปรดระบุรายชื่อประเทศท่ีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็น

หลัก) (**ส าคัญมาก) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

*ท่านเคยได้รบัวีซ่าประเทศอินเดียหรอืไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า……………………………………………….…………..                                                                                                                                

วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า……………………….………………………… ประเภทวีซ่าท่ีได้รบั………………………………..……  

ข้อมูลของบรษัิทท่ีเชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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

ที่อยู่/ ADDRESS  : ………………………..……หมู่ที่……………….…………ตรอก/ซอย……………………….…………..หมู่บ้าน………………….…………….  

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

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

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….       

ข้อมูลที่พักท่ีอินเดีย / โรงแรม    

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

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………………………..  

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

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

อีเมลล์/E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………..…….. หมู่ที่…………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….หมู่บ้าน…………………………….…..  

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

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


