
  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22395 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

  

 

 
09.30 น. พร๎อมกันที่ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ 

THAI SMILE (WE) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 

12.20 น. ออกเดินทางสํู เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ WE 327  

  (**มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่

เรียบร๎อย พบการต๎อนรับอยํางอบอุํนจากเจ๎าหน๎าที่ (**เวลาท๎องถิ่นของประเทศอินเดียช๎ากวํา

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น นําทํานสํู หมูํบ๎านนางสุชาดา(Sujata Village)  มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู๎

ที่ถวายข๎าวมธุปายาสให๎กับพระพุทธเจ๎ากํอนตรัสรู๎ระหวํางทางก็จะผําน แมํน้ําเนรัญชรา 

(Niranjana River) ปัจจุบันเรียกวํา Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแมํนํ้าที่ถ๎าฝนหยุดตก 

น้ําในแมํนํ้าก็จะแห๎งไปอยํางรวดเร็ว และจะอยูํในสภาพที่แห๎ง สามารถเดินข๎ามได๎อยํางสบาย 

 
 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ • สนามบนิคยา • เมอืงพทุธคยา • หมูบ่า้นนางสชุาดา • แมน่้า้เนรญัชรา • 

 เมอืงราชคฤห ์                        (-/บนเครือ่ง/เยน็) 

 



 

 
จากนั้น เดินทางสํู เมืองราชคฤห ์(ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่อยูํในหุบเขา 

มีภูเขาล๎อมรอบ 5 ลูก จึงมีช่ือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา “เบญจคีรีนคร”เป็นเมืองหลักในการเผยแพรํ

พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว๎ ณ กรุงราชคฤห์แหํงนี้

มากมาย 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  RAJGIR RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาวที่เมืองราชคฤห์ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมที่เข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 

 
เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แหํงแรกของโลก 

สร๎างขึ้นในสมัยพระเจ๎าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให๎เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี 

แพทยศาสตร์ เป็นต๎น มีพระสงฆ์จากตํางประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหํงนี้เป็น

วนัที่สอง นาลนัทา • ราชคฤห ์• วดัเวฬวุนัมหาวหิาร • เขาคชิฌกฏู • พทุธคยา    

      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



จํานวนมากแตํครั้งพ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข๎าใจวําเป็นป้อมปราการขนาดใหญํ จึงถูก

ทหารชาวมุสลิมเติร์กเข๎าทําลาย ทําให๎คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด 

 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทํานสํู ที่คุมขังพระเจ๎าพิมพิสาร เป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามี

ลักษณะเป็นซากฐานกําแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล๎อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระ

คันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได๎อีกด๎วย นําทํานสํู วัดเวฬุวันมหาวิหาร พระวิหารเวฬุ

วันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผํ เป็นวัดแหํงแรกในพระพุทธศาสนา ต้ังอยูํใกล๎เชิง

เขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแมํน้ําสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บํอน้ําร๎อนโบราณ)และวัดนี้ยังเป็น

สถานที่พระพุทธเจ๎าแสดงโอวาทปาติโมกข์แกํพระสาวกจํานวน 1,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคง

เป็นซากโบราณสถานในสวนไผํที่รํมร่ืน  

จากนั้น นําทํานสํู ตโปธาราม เป็นบํอน้ํา

ร๎อนโบราณ (Hot Water Spring)

อันศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์ที่

มีอายุมากกวํ า  2 ,000 ปี เป็นที่

อาบน้ําสาธารณะของวรรระตํางๆ 

วิธีการอาบจะแบํงเป็นช้ันๆตาม

วรรณะสูงตํ่าเช่ือกันวําการอาบน้ํา 



ณ ที่แหํงนี้จะสามารถชําระบาปและรักษาโรคได๎   จากนั้น  เดินทางสํู เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut 

Cave)มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว๎าง จุดเดํนที่นําสนใจคือ อิฐ

ปรักหักพังลักษณะทรงส่ีเหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ๎ากํอนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

และกุฏิวิหารสําหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายทําน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด และเป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจให๎กับผู๎คนที่มาศักการะ 

 
จากนั้น นําทํานเดินทางสํู เมอืงพทุธคยา 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น  ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมที่เข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 

 

 

 



 
 
 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสํู เมืองพาราณสี (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานกวํา 4,000 ปี เป็นเมืองที่เกําแกํที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมือง

ที่มีผู๎อยูํอาศัยตํอเน่ืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด๎วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้น นําทํานชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแหํงที่ 3เดิมมีช่ือวํา“ป่าอิสิปตน

มฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจ

วัคคีย์ ลวดลายดอกไม๎ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแตํการสํารวจพบวํา แผํนอิฐ

ข๎างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว๎วํา สร๎างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ๎าอโศกนํา

ชมเสาพระเจ๎าอโศก สร๎างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงพระปฐมเทศนา 

ประกอบด๎วยทางแหํงความสงบและความหลุดพ๎น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัว

คว่ํา และฐานเสาทั้ง 4 ด๎าน สลักเป็นธรรมจักรและรูปช๎าง ม๎า โค และสิงค์  

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม      

วนัที่สาม เมอืงพทุธคยา • เมอืงพาราณส ี• สารนาถ • ลอ่งเรอืแม่น้า้คงคา • ชมพธิคีงคาอารต ี

                          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 



จากนั้น  นําทํานลํองเรือสูํแมํน้ําคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่

เรียกอีกอยํางวํา พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแตํโบราณ เป็นการแสดงความ

เคารพสูงสุดตํอพระแมํคงคา แตํไมํเพียงแคํบูชาไปเทํานั้น ยังมีหลายอยํางที่ใช๎ในการประกอบ

พิธี เชํน สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม๎อใสํน้ํา,การบูร, ดอกไม๎, กํายาน, ตะเกียงน้ํามันฆี,พัด

ขนนกยูง และแส๎หางจามรี เป็นต๎น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแมํน้ําคงคา) 

 

ที่พัก  MADIN HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมที่เข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 

 

 

 



 

 

 
เช๎า  นําทํานลํองเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช๎า จากนั้น กลับเข๎าสํูโรงแรม 

  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้น  นําทํานเดินทางสํู เมืองพุทธคยา ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทํานเดินทางสํูพุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดกําเนิดของศาสนา

พุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ๎าชายสิทธัตถะ ได๎ตรัสรู๎อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัม

พุทธเจ๎าที่นี่เป็นเวลา 2,500 กวําปีมาแล๎ว เมื่อพระพุทธองค์ได๎ตรัสรู๎แล๎ว พระองค์ก็ได๎ประทับอยูํ 

ณ พุทธคยา เพ่ือเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ๎น) อยูํ 7 สัปดาห์ โดยมี ต๎นพระ

ศรีมหาโพธิ์ เป็นต๎นไม๎แหํงการตรัสรู๎ มีทั้งหมด 4 ต๎น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณคําและ

สถานที่แหํงนี้ยังได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การ

ยูเนสโกอีกด๎วย 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 

วนัที่สี ่  ลอ่งเรอืชมพระอาทติยข์ึน้ • พทุธคยา หรอื วดัมหาโพธิ์   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



ที่พัก  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมที่เข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 

 

 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

  ให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 

15.00 น. ได๎เวลาอันสมควร เดินทางเข๎าสํูสนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

โดยเที่ยวบินที ่WE 328 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

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

วนัที่หา้ สนามบนิคยา • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                     (เชา้/บนเครือ่ง/-) 



 

 

 

 



 

อตัราคาํบรกิารและเงือ่นไขรายการทอํงเทีย่ว 

ตาราง ราคา อนิเดยี พุทธคยา พาราณส ีราชคฤห ์(WE) 5 วนั 4 คนื 

วนัเดินทาง ไฟลทบ์นิ จาํนวน ผูใ๎หญ ํ เดก็มเีตยีง เดก็ไมมํเีตยีง พกัเดีย่ว 

12 – 16 ม.ค. 65 
WE327/WE328 

15+1 
28,900 28,500 27,900 4,500 

26 – 30 ม.ค. 65 
WE327/WE328 

15+1 
28,900 28,500 27,900 4,500 

09 – 13 ก.พ. 65 
WE327/WE328 

15+1 
28,900 28,500 27,900 4,500 

16 – 20 ก.พ. 65 
WE327/WE328 

15+1 
28,900 28,500 27,900 4,500 

02 – 06 ม.ีค. 65 
WE327/WE328 

15+1 
28,900 28,500 27,900 4,500 

 

**ราคา INFANT (อายไุมํถึง 2 ป ีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทํานละ 6,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล๎ว** 
 

 

 

 



อตัราคาํบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป อยูํตํอต๎องเสียคําเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีมาไมํครบคูํและไมํต๎องการเพ่ิมเงินพักห๎อง

เดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 30 กก.ตํอ 1 ใบ(โหลดได๎ทํานละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 

 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คําไกด์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับ 

อุบัติเหตุระหวํางการเดินทางเทํานั้น โดยเง่ือนไขไมํคุ๎มครอง ดังน้ี  

1. การสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัว  

2. โรคประจําตัวของผู๎เดินทาง  

3. ไมํคุ๎มครองประกันสุขภาพ เชํน ท๎องเสีย ท๎องรํวง อาหารเป็นพิษ เป็นไข๎ตามฤดูกาล รวมถึงการติด

เช้ือโควิด-19 ฯลฯ 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 

อตัราคาํบรกิารไมรํวม 

 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 

 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อบุัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเขา๎เมืองและเจ๎าหน๎าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซ่ึงอยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ําย 3%และภาษีมูลคําเพ่ิม 7% 

 คําทิปไกด์ท๎องถิ่น,คนขับรถ,ผู๎ชํวยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ทําน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

 คําโรงแรม AQ 1 คืน + คําใช๎จํายในการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 



 คําตรวจ RT-PCR กํอนเดินทาง 72 ชั่วโมง กํอนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทํานคํะ(ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถแตํไมํบังคับทิป

คํะ) 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 10,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการ

เดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระ

กํอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๏ป) 

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด  

 ยกเลิกน๎อยกวํา 45 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมํวํา

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกน๎อยกวํา 30 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๏ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทํากํอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิคํามัดจําให๎ทั้งหมด 

ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

 



กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว๎ (10 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง

บริษัทฯ และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของทําน 

 คณะผู๎เดินทางจํานวน 10 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 10 ทําน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการ

เดินทาง 

 กรณีที่ทํานต๎องออกต๋ัวภายใน เชํน (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุก

ครั้งกํอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกต๋ัวภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบ

และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธ

ในการเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ชใ๎นการยืน่วซีาํประเทศอนิเดยี 10 วนัลวํงหนา๎กอํนเดนิทาง 

 สแกนหน๎าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห๎ามถํายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือ

มากกวํา 6 เดือน 

 รูปถําย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทํานั้น 1 รูป หน๎าตรง ไมํยิ้มเห็นฟัน ไมํเบลอ ไมํใสํ

เครื่องประดับ  

เก็บผมให๎เรียบร๎อย  

 กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไมํได๎เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎

บุตรเดินทาง ไปตํางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน๎าพาสปอร์ตของบิดา

และ มารดา + หนังสือรับรองคําใชํจําย 

 กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต๎องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัว

จริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต๎องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 2 ฉบับ 

 

*สแกนส ีและ เปน็ไฟล ์PDF เทาํนัน้** 

**ในกรณวีซีาํของทาํนไมผําํนการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 

ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบคนืเงินคาํทวัรใ์หท๎กุกรณ*ี* 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือทํองเที่ยวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํ

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท๎วง,การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่

ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบาง

รายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ,เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทน

ตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่

ระบุไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไมํสามารถเปลี่ยนช่ือได๎ 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นน้ีแล๎วทั้งหมด 

 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศ

หรือตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flightจะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือ

คําทัวร์ทั้งหมด 



 ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบนั ถึงจะยังไมํหมดอายุก็ตาม 

อาจทาํให๎ทํานโดนปฎิเสธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมํอนญุาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกอํนการจอง

ทัวร์วําทํานสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎หรอืไมํ ถา๎ไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยูํเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ๎

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ(เลํมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถกูปฏิเสธใน

การเข๎า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข๎อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซําอินเดยีออนไลน์ดา๎นลํางให๎ครบถ๎วนด๎วยคํะ** 

** กอํนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอาํนเงื่อนไขการเดนิทางอยาํงถอํงแท๎ 

แลว๎จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทาํนเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ๎มลูสาํคญัสาํหรบักรอกวซีาํอนิเดยีออนไลน์ 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค๎รบถว๎น เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาวซีาํ** 

*** กรณุากรอกขอ๎มลูเปน็ภาษาองักฤษ*** 

ประวตัสิวํนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

คํานําหน๎า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

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

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………

นามสกุล/SURNAME:…………………………………………..…………(ตามหน๎าพาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แตํงงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยําร๎าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : 

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

……………………….. 

ที่อยูํ/ ADDRESS  :………………..หมูํที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมูํบ๎าน………………………ตําบล/

แขวง……………………………….…  

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………

อีเมลล์…………………………………….... 

ที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน/ ADDRESS : …………...หมูํที่……….ตรอก/ซอย…………………หมูํบ๎าน………………………ตําบล/

แขวง…………………..… 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………

อีเมลล์……………………………..………. 

ประวตัิครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานที่

เกิด………………………………………………..……. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานที่

เกิด……………………………………………………. 



MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานที่

เกิด…………………………………………………... 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / 

OCCUPATION:…………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………... 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME 

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

…. 

เบอร์โทรติดตํอ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE 

NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 

ที่อยูํ/ ADDRESS  : ………………..…………….หมูํที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมูํบ๎าน…………………………..................  

ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต……………….……………………

จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………….. 

*โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่ํานไดเ๎ดินทางในชํวงระยะเวลา 10 ปทีีผ่ํานมา (ดจูากแสตมป์เขา๎-ออก ประเทศ ในพาสปอรต์เป็นหลัก) 

(**สาํคัญมาก) 

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

……………………. 

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

……………………………………….……………   



*ทํานเคยไดร๎ับวซีาํประเทศอินเดยีหรอืไมํ………………………ถ๎าเคย โปรดระบุหมายเลขวี

ซาํ……………………………………………….…………..                                                                                                                                

วันทีอ่อกวซีาํ………………………….สถานทีอ่อกวซีาํ……………………….………………………… ประเภทวซีําที่

ไดร๎บั………………………………..……  

 

ขอ๎มลูของบรษิทัทีเ่ชิญในอนิเดยี (กรณีวซีาํธรุกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME 

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

…… 

ที่อยูํ/ ADDRESS  : ………………………..……หมูํที่……………….…………ตรอก/ซอย……………………….…………..

หมูํบ๎าน………………….…………….  

ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต…………………….…………

จังหวัด……………………….……………..รหัสไปรษณีย์…………………  

เบอร์โทรติดตํอ+แฟ็กซ์/ PHONE 

NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล์/E-MAIL 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………….       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ๎มลูทีพ่ักทีอ่ินเดยี / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: 

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

…….…….       

ที่อยูํ/ ADDRESS  :………………………...หมูํที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมูํบ๎าน………………………………………………..  

ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต…………………………………

จังหวัด……………………………………..รหัสไปรษณีย์………………...  

เบอร์โทรติดตํอ+แฟ็กซ์/ PHONE 

NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………….………..……... 

อีเมลล์/E-MAIL 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………   

ชื่อ/นามสกุล ผ๎ูติดตํอที่ไทย 

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………

…….… 

ที่อยูํ/ ADDRESS  :………………………..…….. หมูํที่…………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….

หมูํบ๎าน…………………………….…..  

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

รหัสไปรษณีย์…………………...  

เบอร์โทรติดตํอ/ PHONE NUMBER 

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

… 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

