
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา         (-/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น. พร้อมกนัที สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชนั 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู   

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเทียวบินที FD 122 (**มีบริการอาหารบนเครือง)

 
10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที(**เวลาท้องถินของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ .  ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือสะดวกในการนัดหมาย) 

เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั เดินทางสู่  นําท่านสู่  หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata 

Village)  มีลกัษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึงนางสุชาดา

เป็นผูที้ถวายขา้วมธุปายาสให้กบัพระพุทธเจา้ก่อน

ต รั ส รู้ ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ก็ จ ะ ผ่ า น  แ ม่ นํ า เ น รั ญ ช ร 

(Niranjana River) ปัจจุบนัเรียกว่า Falgu River 

หรือ Phalgu River เป็นแม่นาํทีถา้ฝนหยุดตก นาํใน

แม่นาํก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพที

แหง้ สามารถเดินขา้มไดอ้ยา่งสบาย 

 



จากนนั นาํท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ(Mahabodhi Temple)ทีเป็นจุดกาํเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็น

สถานทีทีเจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสมัพุทธเจา้ทีนีเป็นเวลา ,  กว่าปี

มาแลว้ เมือพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู่ ณ พุทธคยา เพือเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอนัเกิด

จากความหลุดพน้) อยู่  สัปดาห์ โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู้ มีทงัหมด  ตน้ นบัเป็น

อนุสรณ์สถานอนัทรงคุณค่าและสถานทีแห่งนียังไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง

วฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

 
เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทีเมืองพุทธคยา 
 

วนัทีสอง พุทธคยา – พาราณสี          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  ชวัโมง) เป็นเมืองทีมีประวติัความเป็นมายาวนาน

กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองทีมีผูอ้ยู่อาศยัต่อเนืองยาวนานทีสุดใน

ประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 



 
เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวช

นี ย ส ถ า น แ ห่ ง ที  3เ ดิ ม มี ชื อ ว่ า “ ป่ า อิ สิ ป ต น

มฤคทายวนั”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานทีทีพระ

พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย ์

ลวดลายดอกไมที้รอบองคพ์ระสถูป เป็นศิลปะของ

ยคุคุปตะแต่การสาํรวจพบว่า แผน่อิฐขา้งในพระสถูป

เป็นของยุค เมารยนั จึงสันนิษฐานไวว้่า สร้างขึนใน

รัชสมยัของพระเจา้อโศกนาํชมเสาพระเจ้าอโศก สร้างขึนเพือเป็นสัญลกัษณ์ ทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐม

เทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความหลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค ์  ตวั เสามีฐานบวัควาํ และ

ฐานเสาทงั  ดา้น สลกัเป็นธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ โค และสิงค ์

เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่าน ล่องเรือสู่แม่นําคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti)หรือที

เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึงทีปฎิบติักันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระ

แม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านนั ยงัมีหลายอย่างทีใชใ้นการประกอบพิธี เช่น สังข,์ ระฆงั, ธูป, ภาชนะหรือ

หมอ้ใส่นาํ,การบูร, ดอกไม,้ กาํยาน, ตะเกียงนาํมนัฆี,พดัขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นตน้ (พิเศษ! กระทงลอย

ขอพรแม่นําคงคา) 



 
 

ทีพัก  AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว ทีเมืองพาราณสี 

วนัทีสาม  พาราณสี – ลุมพนีิ (เนปาล)         (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพนิี (เนปาล) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  ชวัโมง 

เทียง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

              นาํท่านเดินทาง จากประเทศอนิเดีย ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง สู่ประเทศเนปาล  

              (**กรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเพือประทับตราออกจากประเทศอนิเดยีค่ะ**) 



 
เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  PAWAN OR NEW CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทีเมืองลุมพนิี (เนปาล) 

วนัทีสี  ลุมพนีิ (เนปาล) – กสิุนารา        (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่านสู่ ลุมพินีวัน หรือปัจจุบนัเรียกว่า รุนมินเด เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งแรก เป็นสถานทีทีพระนางสิริ

มหามายาประสูติเจา้ชายสิทธตัถะ เมือวนัศุกร์ วนัเพญ็ขึน  คาํ เดือน  ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช  ปี ซึงโดยรอบ

ลุมพินีวนันนั มีซากอิฐเก่า สระโบกขรณี ซึงมีลกัษณะเป็นสระทรงสีเหลียมพืนผา้ เป็นสระทีพระนางสิริมหา

มายาไดท้รงสรงสนาม(อาบนาํ) ชาํระพระวรกายในวนัประสูติเจา้ชายสิทธตัถะ และวิหารมายาเทวี (Mayadevi 

Temple) สร้างเพือเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา โดยภายในวหิารเป็นจุดทีพระพุทธเจา้ทรงย่างพระบาท

แรกหลงัออกจากครรภพ์ระราชมารดา ตวัวิหารสูง  เมตร และมีบันไดขึน-ลงได ้  ดา้น ภายในยงัมีภาพหิน

ทรายแกะสลกัรูปพระประสูติกาลของเจา้ชายสิทธัตถะ และภาพเจา้ชายสิทธัตถะยืนอยู่องค์เดียว และบริเวณ

ดา้นขา้งประดิษฐาน “เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar) พบว่าทีเสา

อโศกนนั จารึกอกัษรพราหมทีมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าประสูติทีนี” ซึงลุมพินีวนัแห่งนียงัไดรั้บการขึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ.  อีกดว้ย 



 
จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  ชวัโมง 

เทียง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั                นาํท่าน ชมสังเวชนยีสถาน เมืองกสิุนารา  เป็นเมืองเอกหนึงในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝังแม่นาํคู่กบั 

เมืองปาวา เป็นทีตงัของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละ ทีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที

ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple) ภายในประดิษฐาน 

“พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นทาํดว้ยหินทรายแดง ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหัน

พระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก นาํท่านชม มหาปรินิพพานสถูป ตงัอยู่ทางดา้นหลงัของ มหาปรินิพพานวิหาร 

ลักษณะเป็นสถูปทรงโอควําขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว ้จากนัน ชม มกุฏพันธนเจดีย์ 

(Ramabhar Stupa) ตังอยู่ถ ัดจาก มหาปรินิพพานสถูป ป็นสถานทีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ

พระพุทธเจา้ 

  



เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทีเมืองกสิุนารา 

วนัทีห้า  กสิุนารา – เวสาล ี– ปัตนะ        (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  ชวัโมง 

เทียง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ เมืองเวสาลี เป็นชือของเมืองหลวงของแควน้

วชัชี เป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีสําคญั

รวมถึงเ ป็น เมืองที เจริญรุ่งเ รืองอย่างมากในสมัย

พุทธกาล แต่ในปัจจุบัน แควน้วชัชี เป็นอาํเภอเวสาลี 

เป็น  ใน  อ ําเภอขึนตรงกับรัฐพิหาร ประเทศ

สาธารณรัฐอินเดีย โดยพระพุทธเจา้เคยเสด็จเยียมเมือง

แห่งนีในปีที  หลงัการตรัสรู้ นาํท่านชม เสาอโศก รูป

สิงค ์ณ วดัป่ามหาวนั ซึงถือวา่ทีแห่งนีเป็นเสาสิงคที์สมบูรณที์สุด จากนนั นาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองปัตนะ 

เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทีเมืองปัตนะ 

วนัทีหก   ปัตนะ – นาลนัทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึนในสมยั

พระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีการสอนใน

หลากหลายวิชา ทัง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นตน้ มีพระสงฆ์จากต่างประเทศ

เดินทางมาศึกษาทีมหาวิทยาลยัแห่งนีเป็นจาํนวนมาก แต่ครัง พ.ศ.  มหาลยันาลนัทานนัถูกเขา้ใจว่าเป็นป้อม

ปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเขา้ทาํลาย ทาํใหค้มัภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทงัหมด 

 



เทียง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่านสู่ ทีคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานทีสําคญัในประวติัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็นซาก

ฐานกาํแพงสูงประมาณ  ฟุตลอ้มรอบบริเวณ ซึงจากจุดนีสามารถมองเห็นพระคนัธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอนั

สวยงามไดอี้กดว้ย นาํท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร (Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวนักลนัทกนิวาปส

ถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ่ เป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตงัอยู่ใกลเ้ชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝังแม่นาํ

สรัสวดีซึงมีตโปธาราม (บ่อนาํร้อนโบราณ)และวดันียงัเป็นสถานทีพระพุทธเจา้แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่พระ

สาวกจาํนวน ,  รูป ซึงในปัจจุบนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ทีร่มรืน จากนนันาํท่านสู่ ตโปธาราม 

เป็นบ่อนาํร้อนโบราณ(Hot Water Spring)อนัศกัดิสิทธิของศาสนาพราหมณ์ทีมีอายุมากกว่า ,  ปีเป็นที

อาบนาํสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชนัๆตามวรรณะสูงตาํเชือกนัว่าการอาบนาํ ณ ทีแห่งนี

จะสามารถชาํระบาปและรักษาโรคได ้  จากนนั  เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลกัษณะเป็นภูเขาที

เอียงลาดยาวขึน และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นทีน่าสนใจคือ อิฐปรักหักพงัลกัษณะทรงสีเหลียม ซึงเป็นทีประทบั

ของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดบัขนัปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสําหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยงัเป็น

สถานทีทีเงียบสงดั และเป็นทียึดเหนียวจิตใจให้กบัผูค้นทีมาศกัการะ 

  
จากนนั นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา 

เยน็  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทีเมืองพุทธคยา 

วนัทีเจ็ด   พุทธคยา – กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา  

.  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเทียวบินที FD 123 (**มบีริการอาหารบนเครือง) 

.  น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง ราคา อนิเดยี เนปาล บินแอร์เอเชีย (FD)  วนั  คืน 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

 พ.ย.   ธ.ค.  +  32,900 32,900 31,900 6,000 

16 ธ.ค.   ธ.ค.  +  26,900 26,900 25,900 6,000 

 ม.ค.   ม.ค.  +  26,900 26,900 25,900 6,000 

27 ม.ค.   ก.พ.  +  26,900 26,900 25,900 6,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตัว 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงนิพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ  กก.ต่อ  ใบ(โหลดได้ท่านละ  ใบ)กระเป๋าถือขนึเครือง Hand Carry  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทท่ีองเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทาง 

 ภาษนีาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษมูีลค่าเพมิ % 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 



 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA  3,500 บาท 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศเนปาล 1,000 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนาํใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า  วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง  วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามัดจาํให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงินมดัจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดยีวกนั บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจาํนวน  ท่านขึนไป จึงออกเดนิทางในกรณีทีมีผู้ เดนิทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มหัีวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ

ออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือ

ว่าท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 



 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทังสิน 

เอกสารทีใช้ในการยืนวซ่ีาประเทศอนิเดยี-เนปาล  วนัล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นวิ พืนหลงัสีขาวเท่านัน  รูป หน้าตรง ไม่ยมิเห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เดก็ไม่ได้เดนิทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า

ใช่จ่าย 

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย  ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ  

ฉบับ 

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ เปลียนชือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลียนชือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง  

ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่านัน** 

**ในกรณวีีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 

 



รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านนั (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณทีีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 



 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 
 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซ่าอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัิส่วนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

คาํนาํหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เดก็ชาย         เด็กหญงิ    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชือ/ NAME:……………………………………………… นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

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

ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ที…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ตาํบล/แขวง……………………………….  

อาํเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………. 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ที……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ตาํบล/แขวง…………………….  

อาํเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชือ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานทีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ชือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานทีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานทีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

ทีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….. อาํเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย์…………………  

 

 



*โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ีานมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**สําคญัมาก) 

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

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

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

วันทีออกวีซ่า………………………….สถานทีออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าทีได้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัททีเชิญในอนิเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ชือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง…………………………………..อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์…………………  

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

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ข้อมูลทีพกัทีอินเดยี / โรงแรม    

ชือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ทีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์………………...  

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

อีเมลล/์E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ชือ/นามสกุล ผูติ้ดต่อทีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์………………...  

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

 


