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วนัทีห่น่ึง FD122 ดอนเมือง (DMK) คยา (GAY) 08.20 10.10 

วนัทสีาม FD123 คยา (GAY)  ดอนเมือง (DMK) 10.40 14.50 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 10ท่านขึน้ไป ) 

วนัเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

20-22ธันวาคม 2562  15,999 2,500 

10-12 มกราคม 2563 15,999 2,500 

21-23มกราคม 2563 16,999 2,500 

08-10 กมุภาพนัธ์  2563 (มาฆบูชา) 19,999 2,500 

17-19 กภุาพนัธ์ 2563 16,999 2,500 

03-05 มีนาคม  2563 16,999 2,500 
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วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        

05.30น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตูที่  1 -2                               
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทั คอยตอ้นรับใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง 
ๆ และสัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบิน FD122 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาทีอ่ินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
(ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การ
บริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี อาจท าใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บ
ความสะดวกและล่าชา้)   

                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั บริการอาหารกลางวันน าชม แม่น ้าเนรัญ
ชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน
ลอยถาด หลงัจากรับถวายขา้วมธุปายาสจาก
นางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐาน
ว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณ
สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  

 น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษ

ท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว น าท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหา
โพธิ์ สถานท่ีตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4                    

                   นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  ซ่ึงพระเจ้า
อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคย
เกิดรัตนบลัลงักเ์ม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ สัตตม
หาสถาน ท่ีพระพุทธองค์เสวยวิมุ ติสุข 7 
สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพทุธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย ์ 

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคชิกูฎ-มหาวทิยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อันเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมหาชนกอนั
งดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทิน
ล้อมรอบตามสันเขาทั้ ง 5 ลูก เป็นปราการอัน
เข้มแข็งคล้ายก าแพงเมืองจีน น าท่านขึ้น เขาคิช
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กูฏ สถานที่ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงโปรดประทับมากที่สุดในเมืองนี้ นมัสการพระมูลคันธกุฎีพระ
พทุธองค์บนยอดเขา นมสัการกฏุพิระอานนท์, ถ า้สุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชม
สถานทีพ่ระเทวทตักลิง้หินใส่พระพทุธองค์ ชมววิทวิทศัน์ของเมืองราชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขา
ทั้ง 5 ลูก จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกูฏแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 
เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใชเ้วลา
ประมาณ 15-20 นาที ส าหรับท่านท่ีคิดวา่เดินไม่ไหว กส็ามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนัง่เสล่ียง คนหาม
ข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการน่ังเสลีย่งขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทวัร์ ***  

 ระหว่างทาง น าท่านผ่านชม วดัชีวกอัมพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม
พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท าร้าย และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม วัดเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค ์และ 

ณ ท่ีน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดั
หมาย ท่ีเรียกว่า “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร น ้ าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผ่าน
นครชั้น “โลหกมุภีร์” ชาวฮินดูเช่ือวา่เม่ืออาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบน ้ า
เป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  น าท่านเดินทางสู่ นาลันทา เมืองบา้นเกิดของ
พระสา รี บุตร  อัค รสา วก เ บ้ื อ งขว าของ
พระพุทธเจ้าน าชม มหาวิทยาลัยนาลันทา 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งแรกของโลกท่ีเคย
รุ่งเรือง และยิ่งใหญ่เม่ือพนัปีมาแลว้ โดยเป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาในสมัยโบราณมี
นักศึกษามาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถงั
ซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น า ท่ า น สั ก ก า ร ะหลว ง พ่ อพร ะ อ ง ค์ ด า 
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิต
สีด า เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลยันาลนั
ทา ต่อมาเม่ือมหาวทิยาลยัถูกเผาท าลายแต่ องค์



อินเดีย - พทุธคยา VW_IND003 

 

 

พระกลบัยงัคงอยูอ่ยา่งเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังพุทธกาล  
                    จากนั้นเดินทางสู่ ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา เพื่อกราบลาเป็นสิริมงคลต่อชีวติ 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวชิกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 

7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย์ แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว น าท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหา
โพธิ์ สถานท่ีตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   จากนั้นน าคณะช๊อบป้ิงตลาดพื้นเมืองพุทธคยา 
ท่ีมีส้ินค้ามากมาย2ข้างทางให้ทางคณะได้
เลือกสรรตามอธัยาศยั  

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทยีบเท่า 
วนัที่สาม   สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ  
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อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน ้ามนัของสายการบิน  ใน 

เส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  คยา - กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                                             
(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
 น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกนัอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การ
ติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
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บาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
 

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการไม่รวม 
  พระวทิยากร 
 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย (E-Visa) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  1,900 บาท 
 ทปิคนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบั 5USD/วนั/ท่าน 
 ทปิไกด์ไทยวนัละ100บาท/วนั/ทปิ รวม 300บาท  
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซัก
รีด ฯลฯ 

 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด  20 กิโลกรัม 

การช าระเงนิ  
 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000บาท  

(ภายใน 1วนั หลงัการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
 หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

REMARK 
 ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร  ( เล่มสีน ้ ำเงิน  )เดินทำ ง กบัคณะ บริษทัร สงวนสิท่ิไ ท่ีจะไม่

รับถิดชอบ หำกท่ำนถบกรงิเส่กำรเรำ้หรือออกนอกรระเทกใดรระเทกหนเ่ง  เชรำะโดยรกตินกัท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทำงบิคคล่รรมดำ 

 สถำนทบตเกบ็ค่ำ่รรมเนียมวซ่ีำและไม่คืนในทิกกรณี  
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การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัรเ้นไร คืนมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัไร เกบ็ค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดรเ้น 5,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วนัไร เกบ็มดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วนัไรเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50% รองค่ำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ย 20 วนัไรเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% รองค่ำทวัร์ 

 

 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
 บริษทัร รอสงวนสิท่ิไ กำรเรล่ียนแรลงโรรแกรม รำคำ และเง่ือนไรทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบ

ล่วงหนำ้ 
 บริษทัร มีสิท่ิไ ท่ีจะเรล่ียนแรลงรำยละเอียดบำงรระกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหติสิดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ร

ได ้
 รำยกำรอำจมีกำรเรล่ียนแรลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้รองสำยกำรบิน โรงแรมท่ีชกั

ในต่ำงรระเทก เหติกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยั่รรมชำติ รลร ท่ีอยบ่นอกเหนือกำรควบคิมรองทำง

บริษทัร หรือ ค่ำใชจ่้ำยเชิ่มเติมท่ีเกิดรเ้นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บร่วย กำรถบกท ำร้ำย กำร
สบญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอิบติัเหติต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัร จะค ำนเงถเงควำมรลอดภยัและควำมสะดวก
รองถบเ้ดินทำงเร็นส ำคญั 

 บริษทัรจะไม่รับถิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเรำ้เมืองห้ำมถบเ้ดินทำงเรำ้รระเทกเน่ืองจำกมีส่ิงถิด
กฎหมำยหรือส่ิงรองห้ำมน ำเรำ้รระเทกเอกสำรเดินทำงไม่ถบกตอ้งหรือควำมรระชฤติส่อไรในทำง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหติถลใดๆ กต็ำมท่ีกองตรวจคนเรำ้เมืองชิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัร ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 

 รำยกำรน้ีเร็นเชียงรอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัรอีกคร้ังหนเ่ งหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีชกัในต่ำงรระเทกเร็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรกต็ำมรำยกำรน้ีอำจเรล่ียนแรลงได้
ตำมควำมเหมำะสม 

 บริษทัร จะไม่รับถิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเรำ้เมืองรองรระเทกไทย งดออกเอกสำรเรำ้เมือง
ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีช  ำนกัอยบใ่นรระเทกไทย 

 บริษทัรอสงวนสิท่ิไ ท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีถบร่้วมคณะไม่ถเง 16 ท่ำน หรือตำมท่ีตกลงไวก้บั
ทำงบริษทั 
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 กำรไม่รับรระทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถรอหกัค่ำบริกำรคืนไดเ้ชรำะกำรช ำระ
ค่ำทวัร์เร็นไรในลกัษณะเหมำจ่ำย 

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทิ้กกรณี โดยเง่ือนไรรองสำยกำรบิน 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัร สงวนสิท่ิไ ท่ีจะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเรำ้เมือง
 รองไทยไม่อนิญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเรำ้เมืองรองแต่ละรระเทกไม่อนิญำตให้เรำ้
 เมือง 
2. บริษทัร สงวนสิท่ิไ ในกำรท่ีจะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหติสิดวิสัยท่ีทำง
 บริษทัร ไม่สำมำรถควบคิมได ้เช่น กำรนดัหยดิงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกรองเท่ียวบิน 
3. บริษทัร สงวนสิท่ิไ ในกำรเรล่ียนแรลงโรรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัร สงวนสิท่ิไ ในกำรเรล่ียนแรลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กำรไม่รับรระทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถรอหักค่ำบริกำรคืนได้เชรำะกำร
 ช ำระค่ำทวัร์เร็นไรในลกัษณะเหมำจ่ำย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทิ้กกรณี โดยเง่ือนไรรองสำยกำรบินก ำหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัร สงวนสิท่ิไ ในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัร 
 จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 
 

* ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจำกกำรวำงแรลนหอ้งชกัรองแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จเงอำจท ำใหห้้องชกัแบบห้องเด่ียว )Single( 
และหอ้งคบ่)Twin/Double( และหอ้งชกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง )Triple Room( หอ้งชกัอำจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทำงบริษทัร เร็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีชกั 
อำหำร ยำนชำหนะและสถำนท่ีท่องเท่ียวชร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดบงำน เชื่อควำมสะดวกสบำย และเกิด
รระโยชนส์บงสิดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัร ไม่สำมำรถรับถิดชอบในอิบติัเหติหรือควำมเสียหำยท่ีเกิด
จำกโรงแรมท่ีชกั ยำนชำหนะ, อนัเน่ืองจำกอิบติัเหติรวมถเงภยั่รรมชำติ, โจรกรรม, วินำกกรรม, อคัคีภยั, 
กำรถละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรถนัถวนรองอตัรำแลกเรล่ียนเงินตรำระหว่ำงรระเทก, กำร
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นดัหยดิงำน, ควำมล่ำชำ้รองเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, ชำหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนกำรถบกรงิเส่ออก
วซ่ีำจำกกงสิล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวรอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทบต รวมถเงถบมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนรระจ ำ
รระเทกไทย )โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหติถล เน่ืองจำกเร็นสิท่ิชิเกษทำงกำรทบต( ซเ่ งอยบเ่หนือกำรควบคิมรอง
บริษทัร หมำยรวมถเงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงรระเทก แต่ทำงบริษทัร มีควำม
คิ้มครอง  และรระกัน อิบัติ เห ติ  ตำม เ ง่ือนไรท่ีบริษัทร  ท่ี รับรระกันในกรณี ท่ีถบ ้ร่ วม เ ดินทำง 
ถบกรงิเส่โดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเรำ้เมืองรองรระเทกไทย และ/หรือ ต่ำงรระเทก มิให้เดินทำงออก หรือ 
เรำ้รระเทก เน่ืองมำจำกควำมรระชฤติ ชฤติกรรมรองถบเ้ดินทำง ไม่รงิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคิม
โรคติดต่อเฉชำะชื้นท่ีมีกำรรลอมแรลงเอกสำรเชื่อกำรเดินทำง รวมถเงมีส่ิงถิดกฎหมำย บริษทัร จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเรล่ียนแรลงได้ตำมควำมจ ำเร็น หรือเชื่อควำม
เหมำะสมทั้งรวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้ งน้ีกำรรอสงวนสิท่ิดังกล่ำว บริษทั จะยเดถือและ
ค ำนเงถเงถลรระโยชนต์ลอดจนควำมรลอดภยัรองท่ำนถบมี้เกียรติ ซเ่ งร่วมเดินทำงเร็นส ำคญั 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

 รูปถ่ายสี (ถา่ยมาไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว  

 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้(ฉบบัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาหนา้วีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 

หมายเหตุ  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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