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

เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD 122 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลา

เดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที 

 

 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 

ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

                           (-/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูก

ล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เบญจคีรีนคร” น าท่านเดินทางต่อไปยัง เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) ใช้

เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่

น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกฎุี ลักษณะเป็นอฐิปรักหักพังทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของ

พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็น

สถานที่ที่เงียบสงัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะและระหว่างทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ  

    
สักการะ ถ้ าพระโมคคัลลานะ และถ้ าพระสารบีุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ และน าท่านสู่ 

วัดเวฬุวันมหาวิหาร (Venuvan Vihara) พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็น

วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่

ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจ านวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมค

คัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่นแห่งนี ้
เย็น   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพทุธคยา    (โรงแรมที่

ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมา

ยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดีย และยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่อง

ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เดิม มีชื่อว่า “ป่าอิสิปตน

มฤคทายวัน” สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 

ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็น

ของยุคเมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศก  

วันทีส่อง เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณส ี• สารนาถ • ล่องเรอืแม่น้าคงคา • ชมพิธีคงคาอารต ี     

      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าชม เสาพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 

ที่ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ท ร ง แ ส ด งพ ร ะ ป ฐ ม เ ท ศน า 

ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น 

บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่ า และ

ฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลักเป็นธรรมจักร รูปช้าง ม้า โค 

และ สิงห์ 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่าน ล่องเรือสู่แม่น้ าคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี หรือที่เรียกอีก

อย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่

คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์ ระฆัง ธูป ภาชนะ หรือหม้อ

ใส่น้ า การบูร ดอกไม้ ก ายาน ตะเกียงน้ ามันฆี พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอ

พรแม่น้ าคงคา) 
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ที่พัก HHI / AMAYA / THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพาราณาสี  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

05.00 น. น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น ในตอนเช้า จากนั้นกลับเข้าสู่โรงแรม 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ 

เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็น

เวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวย

วิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น( อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการ

ตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย 

วันทีส่าม ล่องเรอืชมพระอาทิตย์ข้ึน • พุทธคยา หรอืวัดมหาโพธิ ์     

                                                                               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เย็น   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก BODH GAYA REGENCY / MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา (โรงแรมที่

ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม       

 ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย เตรยีมตวัเดนิทางกลบัประเทศไทย                           

10.40 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

 โดยเที่ยวบินที่ FD123 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)                            

14.50 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

วันทีส่ี ่  สนามบินคยา • ดอนเมือง กรุงเทพฯ                        
             (เช้า/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางราคา อนิเดยี พทุธคยา พาราณส ีราชคฤห ์(FD) 4 วนั 3 คนื 

วันเดนิทาง ไฟลทบ์นิ จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไมม่เีตียง พกัเดี่ยว 

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

03 – 06 ม.ี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  
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

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

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว( 

 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ( กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์(  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง( 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์(  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

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

อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เง่ือนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย** 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ( 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ( 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม 

หรือ ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 30 วัน( 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 



BT-GAY79_FD_NOV22-MAR23_BODHGAYA VARANASI 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป( เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง

ในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ( กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน( เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วีซา่ประเทศอนิเดยี 10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ  

เก็บผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง 

ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ( + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือ

รับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัว

จริง 1 ฉบับ 

 
*สแกนส ีและ เปน็ไฟล ์PDF เทา่นัน้** 

**การพจิารณาขึน้อยูก่บัทางสถานทตู ในกรณวีีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้กุกรณ*ี* 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน(เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ มดัจ าเพือ่ประโยชนข์อง

ทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

************************************************************** 
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ขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซีา่อนิเดยีออนไลน์ 

**กรณุาระบรุายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาวีซา่** 

*** กรณุากรอกขอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษ*** 

ประวตัสิว่นตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

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

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกลุ/SURNAME:…………………………………………..…………(ตามหน้า

พาสปอร์ต) 

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………………………รหัสไปรษณีย ์……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………….... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย…………………หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์…………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

ประวตัิครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สญัชาติ ……………………….สถานที่

เกิด………………………………………………..……. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สญัชาติ ……………………….สถานที่

เกิด……………………………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สญัชาติ …………………………สถานที่

เกิด…………………………………………………... 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

………………………………………… 
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ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / 

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

…... 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME 

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

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

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

หมู่บ้าน…………………………..................  

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

รหัสไปรษณีย์……………….. 

*โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปทีีผ่า่นมา (ดจูากแสตมปเ์ขา้-ออก ประเทศ ในพาสปอรต์เปน็หลกั( (**ส าคญัมาก) 

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

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

……….……………   

*ทา่นเคยไดร้บัวซีา่ประเทศอนิเดยีหรอืไม่………………………ถา้เคย โปรดระบหุมายเลขวซีา่……………………………………………….…………..                                                                                                                                

วนัที่ออกวีซา่………………………….สถานทีอ่อกวซีา่……………………….………………………… ประเภทวีซา่ทีไ่ดร้บั………………………………..……  

ข้อมลูของบรษิทัทีเ่ชญิในอนิเดีย (กรณวีีซา่ธรุกจิ) 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME 

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

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

หมู่บ้าน………………….…………….  

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

รหัสไปรษณีย์…………………  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE 

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

อีเมลล์/E-MAIL 

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

ข้อมลูทีพ่กัทีอ่นิเดยี / โรงแรม    
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ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: 

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

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..

หมู่บ้าน………………………………………………..  

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

รหัสไปรษณีย์………………...  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE 

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

อีเมลล์/E-MAIL 

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

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย 

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

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………..…….. หมู่ที…่………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….

หมู่บ้าน…………………………….…..  

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

รหัสไปรษณีย์…………………...  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 

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

