
 

 

รหัสทัวร BID1901364 

ทัวรอินเดีย มหัศจรรย พุทธคยา พาราณสี (นมสัการ 2 สังเวชนียสถาน)  
4 วัน 3 คืน (FD) 
ชมเขาคิชฌกูฏ   ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร   ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ     
ลองเรือสูแมน้ําคงคา   ชมวัดมหาโพธิ์ 

 



 

 

 
 

05.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย ประตู 4  โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเท่ียวบินที ่FD122 
  (**ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 
10.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําทาน

ผานพิธ ีตรวจคนเขาเมืองเปนที ่เร ียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุ นจาก
เจาหนาที่(**เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทยประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองราชคฤห เมืองหลวงแหงแควนมคธ ครั้งสมัยพุทธกาล เปนเมืองที่

มีภูเขาใหญ 5 ลูกลอมรอบ มีชื่อเรียกอีกอยางวา เบญจคีรีนครจากนั้นเดินทางสู 
เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)มี
ลักษณะเปนภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเปนลานกวาง จุดเดนทีน่าสนใจคือจุดสูงสุด
บนยอดเขาเปนพระคันธกุฎีลักษณะเปนอิฐปรักหักพังทรงสี ่เหลี ่ยม ซึ ่งเปนที่
ประทับของพระพุทธเจากอนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสําหรับ

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – สนามบินคยา – เมอืงราชคฤห์ – เขาคชิฌกฏู –วดัเวฬุวนัมหาวหิาร – 
  ไ(-/กลางวนั/เยน็) 



 

 

พระภิกษุสงฆอีกหลายทาน และยังเปนสถานที่ที่เงียบสงัด เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ใหกับผูคนที่มาศักการะและระหวางทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ นําทานสักการะถํ้าพระ
โมคคัลลานะ และถํ้าพระสารีบุตรสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเปนพระอรหันต
จากนั้น นําทานสู วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุ
วันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป�าไผ เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา 
ตั้งอยูใกลเชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝم�งแมนํ้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเปนสถานที่ที่
พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุ
พระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซึ่งในปจจุบันยังคง
เปนซากโบราณสถานในสวนไผที่รมร่ืนแหงน้ี 

  
เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองพาราณสี(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)เปนเมืองที่

มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 4,000 ป เปนเมืองที่เกาแกที่สุดของประเทศ
อินเดียและยังจัดเปนเมืองที่มีผูอยูอาศัยตอเน่ืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรโลก
อีกดวย 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 

วนัที�สอง เมอืงราชคฤห์ – เมอืงพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่นํ�าคงคา –ชมพธิีคงคาอารตี     
  ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

 

จากน้ัน นําทานชม สังเวชนียสถาน สารนาถเปนพุทธสังเวชนียสถานแหงที่ 3เดิมมีชื่อวา
“ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที ่พระพุทธองคทรง
แสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย 
ลวดลายดอกไมท ี ่รอบองคพระ
สถูป เปนศิลปะของยุคคุปตะแต
การสํารวจพบวา แผนอิฐขางใน
พระสถูปเปนของยุค เมารยัน จึง
สันนิษฐานไววา สรางขึ้นในรัชสมัย
ของพระเจาอโศกนําชมเสาพระ
เจ  าอโศก สร  า งข ึ ้ น เพ ื ่ อ เปน
สัญลักษณ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดวยทางแหงความ
สงบและความหลุดพน บนยอดเสาจะเปนรูปสิงค 4 ตัว เสามีฐานบัวควํ่า และฐาน
เสาท้ัง 4 ดาน สลักเปนธรรมจักรและรูปชาง มา โค และสิงค 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

จากน้ัน นําทานลองเรือสูแมนํ้าคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคง
คาอารตีหรือที่เรียกอีกอยางวา พิธีบูชาไฟ เปนพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต
โบราณ เปนการแสดงความเคารพสูงสุดตอพระแมคงคา แตไมเพียงแคบูชาไป
เทานั้น ยังมีหลายอยางที่ใชในการประกอบพิธี เชน สังข, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือ
หมอใสนํ ้า,การบูร, ดอกไม, กํายาน, ตะเกียงนํ้ามันฆี,พัดขนนกยูง และแสหาง
จามรี เปนตน (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแมนํ้าคงคา) 

 
ที่พัก  CLARKS / MADIN HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณส ี

เชา  นําทานลองเรือชมความสวยงามของพระอาทิตยขึ้นในตอนเชา 
จากน้ันกลับเขาสูโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�สาม ล่องเรือชมพระอาทติย์ขึ�น – พทุธคยา หรือวดัมหาโพธิ�   ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองพุทธคยา ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 
เที่ยง         ไบริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูพุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เปนจุด

กําเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเปนสถานที่ที่เจาชายสิทธัตถะ ไดตรัสรูอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาที่นี่เปนเวลา 2,500 กวาปมาแลว เมื่อ
พระพุทธองคไดตรัสรูแลว พระองคก็ไดประทับอยู ณ พุทธคยา เพ่ือเสวยวิมุตติสุข 
(ความสุขอันเกิดจากความหลุดพน) อยู 7 สัปดาห โดยมี ตนพระศรีมหาโพธิ์ เปน
ตนไมแหงการตรัสรู  มีทั้งหมด 4 ตน นับเปนอนุสรณสถานอันทรงคุณคาและ
สถานที่แหงนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 
ขององคการยูเนสโกอีกดวย 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่พัก  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา 

 เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.40 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับ

กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินทีF่D123 
(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง ราคา พุทธคยา พาราณสี บินแอรเอเชีย(FD) 4 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

27 ต.ค.62 30 ต.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24 18,900 18,900 17,900 4,000 
08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24 18,900 18,900 17,900 4,000 
22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

วนัที�สี�  สนามบินคยา - สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ      ไ (เช้า/-/-) 



 

 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 20,900 20,900 19,900 4,000 
03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24 18,900 18,900 17,900 4,000 
17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
24 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือ

ขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 
 



 

 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA และคาดําเนินการ 3,500 บาท 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับ

ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ

คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

 



 

 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาประเทศอินเดีย 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บ
ผมใหเรียบรอย  

 กรณีผู เดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา 
จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออ ําเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองคาใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ 
และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสาร
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย



 

 

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลนดานลางใหครบถวนดวยคะ** 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวีซา** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
คํานําหนา :  นาย   นาง  นางสาว       เด็กชาย         เด็กหญิง 
TITLE:  MR  MRS       MS                 MSTR         MISS    
ชื่อ/ NAME:……………………………………………………… 
นามสกุล/SURNAME:……………………………………………….. (ตามหนาพาสปอรต) 
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :      แตงงาน/ MARRIED          โสด/ UN MARRIED                 
     หยาราง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ ADDRESS : …………….. หมูที่………………ตรอก/ซอย……………………. 
หมูบาน……………………..ตําบล/แขวง……………………………….  
อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย ………………… 
เบอรมือถือ………………..อีเมลล…………………………….. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ………………หมูท่ี……...ตรอก/ซอย…………………..
หมูบาน………………………ตําบล/แขวง…………………….  
อําเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย………………… 
เบอรมือถือ…………………อีเมลล…………………………….. 
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ชื่อ/นามสกุลบิดา : …………………………………………………………. 
สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 



 

 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                              
 NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 
ชื่อ/นามสกุลมารดา : ………………………………………………………. 
สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                          
 NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ชื่อสามี/ภรรยา: ……………………………………………………………. 
สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND      

NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ / OCCUPATION: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE NUMBER+FAX: 
…………………………………………………………………………………………………...  
ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………….หมูที…่………………… 
ตรอก/ซอย………………………………..หมูบาน………………………………..  
ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย…………………..                                   



 

 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�
เขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
*ทานเคยไดรับวีซาประเทศอินเดียหรือไม……………………… 
ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวีซา…………………………………………………...                                                                                                                            
วันที่ออกวีซา……………………สถานที่ออกวีซา……………………………………………… 

ประเภทวีซาที่ไดรับ……………………………...  
 
ขอมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซาธุรกิจ) 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู/ ADDRESS  : ……………………………..หมูที…่………………… 
ตรอก/ซอย……………………………….หมูบาน………………………………...      
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย…………………     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………… 

อีเมลล/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………  
 
ขอมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………….หมูที…่………………… 
ตรอก/ซอย……………………………….หมูบาน…………………………………      



 

 

ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต ……………………………….. จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย………………...     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: …………………………………………………………… 

อีเมลล/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………      
 
ชื่อ/นามสกุล ผูติดตอท่ีไทย 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………... หมูที…่………………… 
ตรอก/ซอย……………………………….หมูบาน………………………………...  
ตําบล/แขวง……………………………………...อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย…………………     
เบอรโทรติดตอ/ PHONE NUMBER 
:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


