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05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD 122 (ไม่มีบริการอาหารบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที 

 

 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถ่ินของประเทศอินเดียช้ากว่า

ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกในการนัด

หมาย) 

วันแรก  กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • พุทธคยา

                           (-/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 

5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เบญจคีรีนคร” น าท่านเดินทางต่อไปยัง เขาคิชฌกูฏ 

(Girdhkut Cave) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น 

และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกุฎี ลักษณะเป็นอิฐ

ปรักหักพังทรงส่ีเหล่ียม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิ

วิหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ

ให้กับผู้คนที่มาศักการะและระหว่างทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ  

    

สักการะ ถ้าพระโมคคัลลานะ และถ้าพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์  

และน าท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร  (Venuvan Vihara) พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน 

หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริม

ฝั่ งแม่น้าสรัสวดีและวัดน้ียังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจ านวน 

1 ,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซึ่งใน

ปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่นแห่งน้ี 

เย็น   บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา    

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เปน็เพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดีย และยังจัดเป็นเมือง

ที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเน่ืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เดิม มีชื่อว่า “ป่า

อิสิปตนมฤคทายวัน” สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด

ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า 

แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุคเมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระ เจ้า

อโศก  

วันที่สอง เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้าคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี      

      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าชม เสาพระเจ้าอโศก  สร้างขึ้นเพื่อเ ป็น

สัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐม

เทศนา ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและ

ความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว 

เสามีฐานบัวคว่า และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลัก

เป็นธรรมจักร รูปช้าง ม้า โค และ สิงห์ 

เย็น  บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  น าท่าน ล่องเรือสู่แม่น้าคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี หรือที่

เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหน่ึงที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพ

สูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่าน้ัน ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น 

สังข์ ระฆัง ธูป ภาชนะ หรือหม้อใส่น้า การบูร ดอกไม้ ก ายาน ตะเกียงน้ามันฆี พัดขนนกยูง และแส้

หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้าคงคา) 
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ที่พัก HHI / AMAYA / THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพาราณาสี  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่ เข้ า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

05.00 น. น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ข้ึน ในตอนเช้า จากน้ันกลับเข้าสู่โรงแรม 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางไปยัง พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธ์ิ (Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดก าเนิดของ

ศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่ีเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้

ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดย

มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่า

วันที่สาม ล่องเรือชมพระอาทิตย์ข้ึน • พุทธคยา หรือวัดมหาโพธ์ิ     

                                                                               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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และสถานที่แห่งน้ียังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ของ

องค์การยูเนสโกอีกด้วย 

 

เย็น   บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย                          

10.40 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

  โดยเที่ยวบินที่ FD123 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)                           

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

วันที่สี่  สนามบินคยา • ดอนเมือง กรุงเทพฯ                        
             (เช้า/-/-) 



BT-GAY79_FD_NOV22-MAR23_BODHGAYA VARANASI 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห ์(FD) 4 วัน 3 คืน 

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 

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 มี.ค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 

03 – 06 มี.ค. 65 FD122-FD123 25+1 23,999 23,999 22,999 4,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
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อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) 

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

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

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของ

ผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

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

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าด าเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 

1 ครั้ง  และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของ

ประเทศอินเดีย** 

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

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่

ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

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

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

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

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด  ๆ

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
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• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ  

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 

 

*สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้แล้วจึง 

มัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้

ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด** 

 

************************************************************** 
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ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**  

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

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

ชื่อ/ 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……………………………..………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานที่เกิด………………………………………………..……. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานที่เกิด……………………………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานที่เกิด…………………………………………………... 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 
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ที่อยู่/ ADDRESS  : ………………..…………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่ บ้าน…………………………..................  

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

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า -ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็น

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

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

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

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

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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

ที่อยู่/ ADDRESS  : ………………………..……หมู่ที่……………….…………ตรอก/ซอย……………………….…………..หมู่ บ้าน………………….…………….  

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

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

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

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…….… ….       

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

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

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

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

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

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………..…….. หมู่ที่…………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….หมู่ บ้าน…………………………….…..  

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

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


