
 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - พุทธคยา         (-/กลางวัน/เย็น) 
05.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย ประตู 4  

โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
08.20น. ออกเดินทางสู เมืองพุทธคยา ประทศอนิเดิย โดยเท่ียวบินท่ีFD122(**มีบริการอาหารบน
เครื่อง)

 
10.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี

เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี(**เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู นําทานสูหมูบานนางสุชาดา(Sujata Village)

มีลักษณะเปนกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเปนผูท่ีถวาย
ขาวมธุปายาสใหกับพระพุทธเจากอนตรัสรูระหวางทางก็
จะผานแมน้ําเนรัญชร(Niranjana River)ปจจุบันเรียกวา 
Falgu River หรือ PhalguRiver เปนแมน้ําท่ีถาฝนหยุดตก 
น้ําในแมน้ําก็จะแหงไปอยางรวดเร็ว และจะอยูในสภาพ
ท่ีแหง สามารถเดินขามไดอยางสบาย 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา         (-/กลางวัน/เย็น) 
05.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย ประตู 4  

โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
08.20น. ออกเดินทางสู เมืองพุทธคยา ประทศอนิเดิย โดยเท่ียวบินท่ีFD122(**มีบริการอาหารบน
เครื่อง)

 
10.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี

เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี(**เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู  นําทานสูหมูบานนางสุชาดา(Sujata 

Village)มีลักษณะเปนกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดา
เปนผูท่ีถวายขาวมธุปายาสใหกับพระพุทธเจากอน
ต รั ส รู ร ะ ห ว า ง ท า ง ก็ จ ะ ผ า น แ ม น้ํ า เ น รั ญ ช ร
(Niranjana River)ปจจุบันเรียกวา Falgu River 
หรือ PhalguRiver เปนแมน้ําท่ีถาฝนหยุดตก น้ําใน
แมน้ําก็จะแหงไปอยางรวดเร็ว และจะอยูในสภาพท่ี
แหง สามารถเดินขามไดอยางสบาย 

 



 

 
 
 

 
จากนั้น นําทานเดินทางสูพุทธคยา หรือ วัดมหาโพธ์ิ(Mahabodhi Temple)ท่ีเปนจุดกําเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเปน

สถานท่ีท่ีเจาชายสิทธัตถะ ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีนี่เปนเวลา 2,500 กวาป
มาแลว เม่ือพระพุทธองคไดตรัสรูแลว พระองคก็ไดประทับอยู ณ พุทธคยา เพ่ือเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิด
จากความหลุดพน) อยู 7 สัปดาห โดยมี ตนพระศรีมหาโพธิ์ เปนตนไมแหงการตรัสรู มีท้ังหมด 4 ตน นับเปน
อนุสรณสถานอันทรงคุณคาและสถานท่ีแหงนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม ขององคการยูเนสโกอีกดวย 



 

 
เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  DHAMMAOR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองพุทธคยา 
 

วันท่ีสอง พุทธคยา – พาราณสี        (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู เมืองพาราณส(ีใชเวลาในการเดินทางประมาณ7 ชั่วโมง)เปนเมืองท่ีมีประวัติความเปนมายาวนานกวา 

4,000 ป เปนเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศอินเดียและยังจัดเปนเมืองที่มีผูอยูอาศัยตอเนื่องยาวนานท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรโลกอีกดวย 



 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานชม สังเวชนียสถาน สารนาถเปนพุทธสังเวช

นี ย ส ถ า น แ ห ง ที่  3เ ดิ ม มี ชื่ อ ว า “ ป า อิ สิ ป ต น
มฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีที่พระ
พุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย 
ลวดลายดอกไมท่ีรอบองคพระสถูป เปนศิลปะของ
ยุคคุปตะแตการสํารวจพบวา แผนอิฐขางในพระสถปู
เปนของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไววา สรางขึ้นใน
รัชสมัยของพระเจาอโศกนําชมเสาพระเจาอโศก สรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐม
เทศนาประกอบดวยทางแหงความสงบและความหลุดพน บนยอดเสาจะเปนรูปสิงค 4 ตัว เสามีฐานบัวควํ่า และ
ฐานเสาท้ัง 4 ดาน สลักเปนธรรมจักรและรูปชาง มา โค และสิงค 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานลองเรือสูแมน้ําคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti)หรือท่ี

เรียกอีกอยางวา พิธีบูชาไฟ เปนพิธีกรรมหนึ่งท่ีปฎิบัติกันมาแตโบราณ เปนการแสดงความเคารพสูงสุดตอพระ
แมคงคา แตไมเพียงแคบูชาไปเทานั้น ยังมีหลายอยางท่ีใชในการประกอบพิธี เชน สังข, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือ
หมอใสน้ํา,การบูร, ดอกไม, กํายาน, ตะเกียงน้ํามันฆี,พัดขนนกยูง และแสหางจามรี เปนตน (พิเศษ! กระทงลอย
ขอพรแมน้ําคงคา) 



 

  
ท่ีพัก  AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองพาราณสี 

วันท่ีสาม พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)       (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (เนปาล) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ10ชั่วโมง 
เท่ียง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางจากประเทศอินเดีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง สูประเทศเนปาล 
(**กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียคะ**) 



 

 
เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  PAWANOR NEW CRYSTALHOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองลุมพินี (เนปาล) 
วันท่ีสี ่  ลุมพินี (เนปาล)–กุสินารา        (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานสู ลุมพินีวัน หรือปจจุบันเรียกวา รุนมินเด เปนพุทธสังเวชนียสถานแหงแรก เปนสถานท่ีท่ีพระนางสิริ

มหามายาประสูติเจาชายสิทธัตถะ เม่ือวันศุกร วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป ซึ่งโดยรอบ
ลุมพินีวันนั้น มีซากอิฐเกา สระโบกขรณี ซึ่งมีลักษณะเปนสระทรงสี่เหลี่ยมพื้นผา เปนสระท่ีพระนางสิริมหา
มายาไดทรงสรงสนาม(อาบน้ํา) ชําระพระวรกายในวันประสูติเจาชายสิทธัตถะ และวิหารมายาเทวี(Mayadevi 

Temple) สรางเพ่ือเปนอนุสรณแกพระนางสิริมหามายา โดยภายในวิหารเปนจุดท่ีพระพุทธเจาทรงยางพระบาท
แรกหลังออกจากครรภพระราชมารดา ตัววิหารสูง 3 เมตร และมีบันไดขึ้น-ลงได 2 ดาน ภายในยังมีภาพหิน
ทรายแกะสลักรูปพระประสูติกาลของเจาชายสิทธัตถะ และภาพเจาชายสิทธัตถะยืนอยูองคเดียว และบริเวณ
ดานขางประดิษฐาน “เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar)พบวาท่ีเสา
อโศกนั้น จารึกอักษรพราหมท่ีมีความหมายวา “พระพุทธเจาประสูติท่ีนี่” ซึ่งลุมพินีวันแหงนี้ยังไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโกในป พ.ศ.2540 อีกดวย 



 

 
จากนั้น  นําทานเดินทางสู เมืองกุสินารา ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
เท่ียง                   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น              นําทาน ชมสังเวชนียสถาน เมืองกุสินาราเปนเมืองเอกหนึ่งในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝงแมน้ําคูกับ 

เมืองปาวา เปนท่ีต้ังของ สาลวโนทยาน หรือปาไมสาละ ท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานท่ี
ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple)ภายในประดิษฐาน 
“พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระแทนทําดวยหินทรายแดง ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหัน
พระพักตรไปทางทิศตะวันตก นําทานชม มหาปรินิพพานสถูปต้ังอยูทางดานหลังของ มหาปรินิพพานวิหาร 
ลักษณะเปนสถูปทรงโอควํ่าขนาดใหญ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว จากนั้น ชม มกุฏพันธนเจดีย
(Ramabhar Stupa)ต้ังอยูถัดจาก มหาปรินิพพานสถูป ปนสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ
พระพุทธเจา 



 

 
เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองกุสินารา 
วันท่ีหา กุสินารา – เวสาลี – ปตนะ        (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปตนะ ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 
เท่ียง                   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมืองเวสาลีเปนชื่อของเมืองหลวงของแควน
วัชชี เปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ
รวมถึง เปนเ มืองที่ เจ ริญรุง เ รืองอย างมาก ในสมัย
พุทธกาล แตในปจจุบัน แควนวัชชี เปนอําเภอเวสาลี 
เปน 1 ใน 14 อําเภอขึ้นตรงกับรัฐพิหาร ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย โดยพระพุทธเจาเคยเสด็จเยี่ยมเมือง
แหงนี้ในปที่ 5 หลังการตรัสรู นําทานชม เสาอโศกรูป
สิงค ณวัดปามหาวันซึ่งถือวาท่ีแหงนี้เปนเสาสิงคท่ีสมบูรณท่ีสุด จากนั้น นําทานเดินทางตอไปยังเมืองปตนะ 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก  PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองปตนะ 
วันท่ีหก  ปตนะ – นาลันทา –ราชคฤห –พุทธคยา       (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาลัยนาลันทา(Nalanda University)มหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก สรางขึ้นในสมัย
พระเจาอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงคใหเปนสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีการสอนใน
หลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปฎก วรรณคดี แพทยศาสตร เปนตน มีพระสงฆจากตางประเทศ
เดินทางมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนจํานวนมาก แตครั้ง พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเขาใจวาเปนปอม
ปราการขนาดใหญ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติรกเขาทําลาย ทําใหคัมภีร ทางศาสนาถูกเผาท้ังหมด 



 

 
เท่ียง                   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานสู ท่ีคุมขังพระเจาพิมพิสาร เปนสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเปนซาก

ฐานกําแพงสูงประมาณ 6 ฟุตลอมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอัน
สวยงามไดอีกดวยนําทานสู วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน 
หมายถึง วัดสวนปาไผ เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูใกลเชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝงแมน้ํา
สรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บอน้ํารอนโบราณ)และวัดนี้ยังเปนสถานท่ีพระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระ
สาวกจํานวน 1,250 รูป ซึ่งในปจจุบันยังคงเปนซากโบราณสถานในสวนไผที่รมร่ืน จากนั้นนําทานสูตโปธาราม 
เปนบอน้ํารอนโบราณ(Hot Water Spring)อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณท่ีมีอายุมากกวา 2,000 ปเปนท่ี
อาบน้ําสาธารณะของวรรระตางๆ วิธีการอาบจะแบงเปนชั้นๆตามวรรณะสูงต่ําเชื่อกันวาการอาบน้ํา ณ ท่ีแหงนี้
จะสามารถชําระบาปและรักษาโรคไดจากนั้น เดินทางสู เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลักษณะเปนภูเขาท่ีเอยีง
ลาดยาวขึ้น และเปนลานกวาง จุดเดนที่นาสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนที่ประทับของ
พระพุทธเจากอนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสําหรับพระภิกษุสงฆอีกหลายทาน และยังเปนสถานท่ีท่ี
เงียบสงัด และเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจใหกับผูคนท่ีมาศักการะ 



 

 
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองพุทธคยา 
เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองพุทธคยา 
วันท่ีเจ็ด  พุทธคยา – กรุงเทพฯ         (เชา/-/-) 
 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินคยา เมืองพุทธคยา  
10.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที่FD123(**มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

******************************************************** 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเท่ียว 

ตาราง ราคา อินเดีย เนปาล บินแอรเอเชีย(FD)7 วัน 6 คืน 
เริ่มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตยีง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

04 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62 24+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

25 พ.ย. 62 01 ธ.ค. 62 24+1 32,900 32,900 31,900 6,000 

16 ธ.ค. 62 22 ธ.ค. 62 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

30 ธ.ค. 62 05 ม.ค. 63 24+1 27,900 27,900 26,900 6,000 



 

13 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

27 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการ
เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไว

ในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA3,500บาท 
 คาวีซาเขาประเทศเนปาล 1,000บาท 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,800บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 



 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร 

การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่น ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทาง
ไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการ
ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะ
ไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 



 

เอกสารที่ใชในการยื่นวีซาประเทศอนิเดีย-เนปาล 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีท่ีชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 
 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 4รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย  
 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคา
ใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 
ฉบับ 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 2 
ฉบับ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สแกนสี และ เปนไฟลPDF เทานั้น** 

**ในกรณีวซีาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงนิคาทัวรใหทุกกรณ*ี* 



 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัด
หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง
เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ
เปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน
โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทํา
พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทาน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดนิทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดยีออนไลนดานลางใหครบถวนดวยคะ** 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอมลูสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดยีออนไลน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพือ่ประโยชนในการพิจารณาวีซา** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คํานําหนา :  นาย  นาง นางสาว เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:  MR  MRS MSMSTR MISS    

ชื่ อ / NAME:…………………………………………………………น า ม ส กุ ล /SURNAME:………………………………………………(ต า ม ห น า
พาสปอรต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แตงงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIEDหยาราง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  :………………หมูที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมูบาน………………………ตําบล/แขวง………………………………. 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย …………………เบอรมือถือ…………………อีเมลล……………………………. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS: ……………หมูที่……….ตรอก/ซอย……………………หมูบาน………………………ตําบล/แขวง……………………. 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…………………เบอรมือถือ…………………อีเมลล……………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานทีเ่กิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

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

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ………………………………สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND    NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 



 

ที่อยู/ ADDRESS: …………………………….หมูที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมูบาน……………………………….. 

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

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมปเขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก)(**สําคัญมาก) 

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

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

*ทานเคยไดรับวีซาประเทศอินเดียหรือไม……………………ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวีซา………………………………………………….. 

วันที่ออกวีซา………………………….สถานที่ออกวีซา…………………………………………ประเภทวีซาที่ไดรับ………………………… 

 

ขอมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซาธุรกิจ) 

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

ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………หมูท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมูบาน……………………………….. 

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

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ขอมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTELNAME: …………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู/ ADDRESS  :………………………...หมูท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมูบาน……………………………….. 

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

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

ชื่อ/นามสกุล ผูติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  :……………………….. หมูท่ี…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมูบาน……………………………….. 

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

เบอรโทรติดตอ/ PHONE NUMBER :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


