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วนัแรก กรงุเทพฯ • สนามบนิคยา • เมอืงพทุธคยา • หมูบ่า้นนางสชุาดา • แมน่ำ้เนรญัชรา    (-/บนเครือ่ง/เยน็)           
09.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ THAI SMILE (WE) 

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองพทุธคยา ประเทศอินเดยิ โดยเที่ยวบินที่ WE 327 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพทุธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village)  มีลักษณะเป็น
กองอิฐเนินสูง ซึ ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที ่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับ
พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู ้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้ำเนรัญชรา 
(Niranjana River) ปัจจุบันเร ียกว่า Falgu River หรือ 
Phalgu River เป็นแม่น้ำที่ถ้าฝนหยุดตก น้ำในแม่น้ำก็จะแห้ง
ไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพท่ีแห้ง สามารถเดินข้ามได้อย่าง
สบาย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 
 (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ปน็เพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ
เทียบเท่ากัน) 

วนัทีส่อง นาลนัทา • ราชคฤห ์• วดัเวฬวุนัมหาวหิาร • เขาคชิฌกฏู • พทุธคยา          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อ

เรียกอีกอย่างหนึ ่งว่า “เบญจคีรีนคร”เป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ ่งพระพุทธองค์ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาไว้ ณ กรุงราชคฤห์แห่งนี้มากมาย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธ
ปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น
จำนวนมากแต่ครั้งพ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าทำลาย 
ทำให้คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด 



 
BID-GAY78 พทุธคยา พาราณส ี5D4N_WE_NOV22-JAN23 

 
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นซากฐานกำแพงสูง

ประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้อีกด้วย นำท่านสู่ วดั
เวฬุวนัมหาวิหาร พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิง
เขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีซึ ่งมีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ)และวัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดง
โอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ท่ีร่มรื่น  

 
จากนั้น นำท่านสู่ ตโปธาราม เป็นบ่อน้ำร้อนโบราณ (Hot Water Spring)อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 

ปีเป็นท่ีอาบน้ำสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็น
ชั ้นๆตามวรรณะสูงต่ำเชื ่อกันว่าการอาบน้ำ ณ ที ่แห่งนี ้จะ
สามารถชำระบาปและรักษาโรคได้   จากนั ้น  เดินทางสู่ 
เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave)มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียง
ลาดยาวขึ ้น และเป็นลานกว้าง จ ุดเด่นที ่น ่าสนใจคือ อิฐ
ปร ักห ักพ ังล ักษณะทรงสี ่ เหล ี ่ยม ซ ึ ่ ง เป ็นท ี ่ประท ับของ
พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด และ
เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมอืงพทุธคยา 
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 
วนัที่สาม เมอืงพทุธคยา • เมอืงพาราณส ี• สารนาถ • ลอ่งเรอืแมน่ำ้คงคา • ชมพธิคีงคาอารตี                  (เชา้/กลางวนั/เยน็)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณส ี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านชม สังเวชนยีสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสปิตนมฤคทายวนั”  สักการะ ธรรมเมกส

ถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะ
แต่การสำรวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกนำชม
เสาพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและ
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ความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่ำ และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลักเป็นธรรมจักรและรูปช้าง ม้า โค  
และสิงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
จากนั้น  นำท่านล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็น

พิธีกรรมหน่ึงที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลาย
อย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์ , ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำ,การบูร, ดอกไม้, กำยาน, ตะเกียงน้ำมันฆี,พัดขน
นกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา) 

ที่พัก THE FERN OR AMAYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับ
เทียบเท่ากัน) 
วนัทีส่ี ่ ล่องเรอืชมพระอาทติยข์ึน้ • พทุธคยา หรอื วดัมหาโพธิ ์  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอเช้า จากน้ัน กลับเข้าสู่โรงแรม 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่

เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่ีเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์
ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีท้ังหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับ
เทียบเท่ากัน) 
วนัทีห่า้ สนามบนิคยา • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                     (เชา้/บนเครือ่ง/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 
15.00 น. เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่WE 328 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
ตาราง ราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ (WE) 5 วัน 4 คืน 

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

02 – 06 พ.ย. 65 WE327/WE328 20+1 27,999 27,499 26,999 5,000 

30 – 04 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 25,999 25,499 24,999 5,000 

07 – 11 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 29,999 29,499 28,999 5,000 

28 – 01 ม.ค. 66 
**NEW YEAR** 

WE327/WE328 
    

20+1 
31,999 31,499 30,999 5,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  อัตรานี้รวมรายการทัวรแ์ละตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
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อัตราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Smile Airways (WE) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึง
การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ำมันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 
 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 
 วีซ่าเขา้ประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA1,000บาท ค่าดำเนนิการ500บาท (เป็นแบบเขา้-ออกได้ 1 ครั้งและอนญุาตใหอ้ยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วัน) 

**เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย** 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลิกทวัร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน) 
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 



 
BID-GAY78 พทุธคยา พาราณส ี5D4N_WE_NOV22-JAN23 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทัฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง

คณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอื่น ๆ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ 

กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

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

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออก
ตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

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

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์
ทั้งหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ประเทศอินเดยี 10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดินทาง 
➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่
เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ  
เก็บผมให้เรียบร้อย  

➢ กรณีผู ้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา 
จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  + หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ 
และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสาร
เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 
*สแกนส ีและ เปน็ไฟล ์PDF เทา่นั้น***การพจิารณาขึน้อยูก่บัทางสถานทตู  

ในกรณวีซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอนิเดยีทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้กุกรณี 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนั งสือ

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

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที ่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 
➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายก็ุตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเขา้

และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหนา้เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์  
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน 

ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
**กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรบักรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ มดัจำเพือ่ประโยชนข์อง
ทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

************************************************************** 
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ข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คำนำหน้า :  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  :………………..หมู่ที…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง……………………………….…  

อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………….... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง…………………..… 

อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานท่ีเกิด………………………………………………..……. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….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) 

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

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

ประวัติการทำงาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

ตำบล/แขวง………………………………….. อำเภอ/เขต……………….……………………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………….. 

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**

สำคัญมาก) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า……………………….………………………… ประเภทวีซ่าท่ีได้รับ………………………………..……  

 

ข้อมูลของบริษัทท่ีเชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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

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

ตำบล/แขวง…………………………………..อำเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด……………………….……………..รหัสไปรษณีย์…………………  

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

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

 

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

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

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

ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………………..รหัสไปรษณีย์………………...  

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

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

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

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

ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ/เขต……………………….…………จังหวัด………………………..………..รหัสไปรษณีย์…………………...  

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


