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09.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ 

THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี WE 327 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (**เวลาท้องถ่ินของประเทศอินเดียช้ากว่า

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น น าท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village)  มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้

ท่ีถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้าเนรัญชรา 

(Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้าท่ีถ้าฝนหยุดตก 

น้าในแม่น้าก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพท่ีแห้ง สามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย 

 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้าเนรญัชรา  

                           (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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เย็น   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

 (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีอยู่ในหุบเขา มี

ภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เบญจคีรีนคร”เป็นเมืองหลักในการเผยแพร่

พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ ณ กรุงราชคฤห์แห่งนี้

มากมาย 

 

วันที่สอง นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา    

      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก 

สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ท้ัง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี 

แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น

จ านวนมากแต่คร้ังพ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จึงถูก

ทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าท าลาย ท าให้คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาท้ังหมด 

 
เที่ยง                 บรกิารอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามี

ลักษณะเป็นซากฐานก าแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระ

คันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้อีกด้วย น าท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร พระวิหารเวฬุวัน

กลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ต้ังอยู่ใกล้เชิงเขาเว

ภารบรรพต บนริมฝ่ังแม่น้าสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน้าร้อนโบราณ)และวัดนี้ยังเป็นสถานท่ีพระ

พุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจ านวน 1 ,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซาก

โบราณสถานในสวนไผ่ท่ีร่มร่ืน  

มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ - หน้าที่5 -



BT-GAY78_WE_NOV22-JAN23 

จากนั้น น าท่านสู่  ตโปธาราม เป็นบ่อน้า

ร้อนโบราณ (Hot Water Spring)

อันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์ท่ี

มีอา ยุมากกว่ า  2 ,000  ปี เป็น ท่ี

อาบน้าสาธารณะของวรรระต่างๆ 

วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆตาม

วรรณะสูงต่าเชื่อกันว่าการอาบน้า 

ณ ท่ีแห่งนี้จะสามารถช าระบาป

และรักษาโรคได้   จากนั้น  เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave)มีลักษณะเป็นภูเขาท่ีเอียง

ลาดยาวข้ึน และเป็นลานกว้าง จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรงสี่เหล่ียม ซึ่งเป็นท่ี

ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์อีก

หลายท่าน และยังเป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงัด และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนท่ีมาศักการะ 

 
 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา 
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เย็น   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณส ี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีประวัติความ

เป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองท่ีมีผู้

อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้น น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งท่ี 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตน

มฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจ

วัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ท่ีรอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอิฐ

วันที่สาม เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณส ี• สารนาถ • ล่องเรอืแม่น้าคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี

                           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ข้างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกน า

ชมเสาพระเจ้าอโศก สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา 

ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัว

คว่า และฐานเสาท้ัง 4 ด้าน สลักเป็นธรรมจักรและรูปช้าง ม้า โค และสิงค์  

เย็น  บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

จากนั้น  น าท่านล่องเรือสู่แม่น้าคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือท่ี

เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพ

สูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างท่ีใช้ในการประกอบพิธี เช่น 

สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้า,การบูร, ดอกไม้, ก ายาน, ตะเกียงน้ามันฆี,พัดขนนกยูง 

และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้าคงคา) 

 

ที่พัก  THE FERN OR AMAYA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  น าท่านล่องเรอืชมความสวยงามของพระอาทิตย์ข้ึนในตอนเช้า จากนั้น กลับเข้าสู่โรงแรม 

   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

เที่ยง                  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรอื วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ท่ีเป็นจุดก าเนิดของศาสนา

พุทธ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าท่ีนี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เม่ือพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ 

ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระ

ศรีมหาโพธ์ิ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีท้ังหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและ

สถานท่ีแห่งนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การ

ยูเนสโกอีกด้วย 

วันที่สี ่  ล่องเรอืชมพระอาทิตย์ข้ึน • พุทธคยา หรอื วัดมหาโพธิ ์  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เย็น   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยัเตรยีมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 

15.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

โดยเท่ียวบินท่ี WE 328 (มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันที่ห้า สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                     (เช้า/บนเครื่อง/-) 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณส ีราชคฤห ์(WE) 5 วัน 4 คืน 
วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

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) ทา่นละ 6,000 บาท  
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Smile Airways 

(WE) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของ

ผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 
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 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าด าเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 

1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงื่ อนไขวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของ

ประเทศอินเดีย** 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 
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กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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เอกสารที่ใชใ้นการยื่นวซี่าประเทศอินเดีย 10 วันลว่งหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เคร่ืองประดับ  

เก็บผมให้เรียบร้อย  

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้

บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดา

และ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

*สแกนส ีและ เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น** 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณวีซีา่ของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 
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➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง 

มัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้

ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

************************************************************** 
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ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** 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…………………อีเมลล์…………………………………….... 

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

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