
 

BHT9190719 ทวัร์อนิเดยี มหัศจรรย์ พทุธคยา พาราณสี 4 วนั 3 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา  – เมืองราชคฤห์  – เขาคชิฌกฏู –วดัเวฬุวนัมหาวหิาร –  
  �(-/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 

 

 

05.30 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก � ชั�น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู !  
โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอนิเดิย โดยเที�ยวบินที� FD122 

  (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ @A.B@ ชัCวโมง) (มีบริการอาหารบนเครืCอง)

 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�
เรียบร้อย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าที�(**เวลาท้องถิCนของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ F.A@ ชัCวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพืCอสะดวกในการนัดหมาย) 

เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแควน้มคธ ครั� งสมยัพุทธกาล เป็นเมืองที�มีภูเขาใหญ่ 3 ลูกลอ้มรอบ มี

ชื�อเรียกอีกอย่างว่า เบญจคีรีนครจากนั� นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)(ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6 ชั�วโมง)มีลกัษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ�น และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นที�น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอด
เขาเป็นพระคันธกุฎีลกัษณะเป็นอิฐปรักหักพงัทรงสี� เหลี�ยม ซึ� งเป็นที�ประทบัของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดบัขนั
ปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสําหรับพระภิกษุสงฆอี์กหลายท่าน และยงัเป็นสถานที�ที�เงียบสงดั เป็นที�ยึดเหนี�ยว
จิตใจใหก้บัผูค้นที�มาศกัการะและระหวา่งทางขึ�นเขาคิชฌกฏู นาํท่านสกัการะถํJาพระโมคคลัลานะ และถํJาพระสา
รีบุตรสถานที�ที�พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันตจ์ากนั�น นาํท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)

หรือ พระวิหารเวฬุวนักลนัทกนิวาปสถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ ่เป็นวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา ตั�งอยูใ่กล้



 

เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั�งแม่นํ� าสรัสวดีและวดันี� ยงัเป็นสถานที�ที�พระพุทธเจา้แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่
พระสาวกจาํนวน �,63C รูป มีสถูปที�บรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ ซึ� งใน
ปัจจุบนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผที่�ร่มรื�นแห่งนี�  

  
เยน็  �บริการอาหารคํCา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีCพกั  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ L ดาวทีCเมืองพุทธคยา 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น เดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ E-G ชั�วโมง)เป็นเมืองที�มีประวติัความเป็นมายาวนาน

กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที�เก่าแก่ที�สุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองที�มีผูอ้ยูอ่าศยัต่อเนื�องยาวนานที�สุดใน
ประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 

เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นาํท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวช

นี ย ส ถ า น แ ห่ ง ที�  3เดิ ม มี ชื� อ ว่ า “ ป่ า อิ สิ ป ต น
มฤคทายวนั”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที�ที�พระ
พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย ์
ลวดลายดอกไมที้�รอบองคพ์ระสถูป เป็นศิลปะของ
ยุคคุปตะแต่การสํารวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระ
สถูปเป็นของยุค เมารยนั จึงสันนิษฐานไวว้่า สร้าง
ขึ� นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกนําชมเสาพระเจ้า
อโศก สร้างขึ�นเพื�อเป็นสญัลกัษณ์ ที�พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและ
ความหลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค ์! ตวั เสามีฐานบวัคว ํ�า และฐานเสาทั�ง ! ดา้น สลกัเป็นธรรมจกัรและ
รูปชา้ง มา้ โค และสิงค ์

วนัทีCสอง เมืองราชคฤห์  – เมืองพาราณสี – สารนาถ –ล่องเรือแม่นํJาคงคา –ชมพธีิค งคาอารต ี    
  �  )เช้า/กลางวนั/เยน็(  



 

เยน็  �บริการอาหารคํCา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นาํท่านล่องเรือสู่แม่นํJาคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพธีิคงคาอารตีหรือที�เรียกอีกอยา่งว่า พิธี

บูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ�งที�ปฎิบติักนัมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียง
แค่บูชาไปเท่านั�น ยงัมีหลายอยา่งที�ใชใ้นการประกอบพิธี เช่น สังข,์ ระฆงั, ธูป, ภาชนะหรือหมอ้ใส่นํ� า,การบูร, 
ดอกไม,้ กาํยาน, ตะเกียงนํ�ามนัฆี,พดัขนนกยงู และแสห้างจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแม่นํJาคงคา) 

 
ทีCพกั  CLARKS / MADIN HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ L ดาว ทีCเมืองพาราณสี 

เชา้  นาํท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทติย์ขึJนในตอนเชา้จากนั�นกลบัเขา้สู่โรงแรม 
 

 
 
 
 

วนัทีCสาม ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึJน – พุทธคยา หรือวดัมหาโพธิP   � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ E-G ชั�วโมง 
เทีCยง                   �บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วดัมหาโพธิP(Mahabodhi Temple)ที�เป็นจุดกาํเนิดของศาสนาพทุธ เพราะเป็น

สถานที�ที�เจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ที�นี�เป็นเวลา 6,3CC กวา่ปี
มาแลว้ เมื�อพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู ่ณ พุทธคยา เพื�อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอนัเกิด
จากความหลุดพน้) อยู ่G สัปดาห์ โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธิO  เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู้ มีทั�งหมด ! ตน้ นบัเป็น
อนุสรณ์สถานอนัทรงคุณค่าและสถานที�แห่งนี� ยงัได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

เยน็  �บริการอาหารคํCา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีCพกั  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ L ดาวทีCเมืองพุทธคยา 

 เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
F@.L@ น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมืองพทุธคยา เพื�อเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเที�ยวบินที�FD123 

(มีบริการอาหารบนเครืCอง) 
FL.Q@ น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

 

 

วนัทีCสีC  สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      � (เช้า/-/-) 
 



 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตาราง ราคา พทุธคยา พาราณสี บินแอร์เอเชีย(FD) L วนั A คืน 

เริCมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีCยว 

BV ต.ค.WB A@ ต.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

01 พ.ย.WB @L พ.ย.WB BL 18,900 18,900 17,900 4,000 

@X พ.ย.WB FF พ.ย.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

FQ พ.ย.WB FX พ.ย.WB BL 18,900 18,900 17,900 4,000 

22 พ.ย.WB BQ พ.ย.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

29 พ.ย.WB @B ธ.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

@W ธ.ค.WB @Y ธ.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

FA ธ.ค.WB FW ธ.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

20 ธ.ค.WB BA ธ.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

27 ธ.ค.WB A@ ธ.ค.WB BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

29 ธ.ค.WB @F ม.ค.WA BL 20,900 20,900 19,900 4,000 

03 ม.ค.WA @W ม.ค.WA BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

10 ม.ค.WA FA ม.ค.WA BL 18,900 18,900 17,900 4,000 

FV ม.ค.WA B@ ม.ค.WA BL 19,900 19,900 18,900 4,000 



 

24 ม.ค.WA BV ม.ค.WA BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

31 ม.ค.WA @A ก.พ.WA BL 19,900 19,900 18,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัZวเครืCองบินชัJนทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีCยนแปลงตัZว 

� ทีCพกัโรงแรมตามรายการ A คืน พกัห้องละ B-A ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิCมเงินพกัห้องเดีCยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมืJอหรือเปลีCยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานทีCตามรายการระบุ 

� ค่าระวางนํJาหนักกระเป๋าไม่เกนิ A@ กก.ต่อ F ใบ(โหลดได้ท่านละ F ใบ)กระเป๋าถือขึJนเครืCอง Hand Carry V กก.ต่อ F ใบ 

� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีCท่องเทีCยวตามรายการระบุ 

� ค่าไกด์ท้องถิCนและหัวหน้าทวัร์นําเทีCยวตามรายการ 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงินF,@@@,@@@ บาท (เป็นไปเงืCอนไขตามกรมธรรม์)  

เงืCอนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีCได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํJามันและภาษีตัZวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิCมหากสายการบินปรับขึJนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ทีCจ่าย A%และภาษีมูลค่าเพิCม V% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืCองดืCมทีCสัCงเพิCมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีCไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีCตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีCกรมแรงงานทัJงทีCเมืองไทยและต่างประเทศ

ซึCงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

× ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าดําเนินการ 3,500 บาท 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิCน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์Fท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํJาใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิCนและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

 

เงืCอนไขการสํารองทีCนัCงและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา Q,@@@ บาท ส่วนทีCเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า FQ วนั มิฉะนัJนถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง BF วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง A@ วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัJงหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงืCอนไขใด ๆ ทัJงสิJน 

• ยกเลกิการเดินทาง FQ - A@ วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ Q@% และริบเงินมัดจําทัJงหมด 

• ยกเลกิภายใน FL วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPการคืนเงินค่าทวัร์ทัJงหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัJงสิJน 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึCงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลืCอน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัJงนีJท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีCไม่สามารถยกเลิกหรือเลืCอนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง V วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงืCอนไขอืCน ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPในการเก็บค่าใช้จ่ายทัJงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีCบริษัทฯ กําหนดไว้ (FQ ท่านขึJนไป) เนืCองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืCนทีCเดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีCเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน F@ ท่านขึJนไป จึงออกเดินทางในกรณีทีCมีผู้เดินทางไม่ถึง F@ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า F@ วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีทีCท่านต้องออกตัZวภายใน เช่น (ตัZวเครืCองบิน, ตัZวรถทัวร์, ตัZวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีCเจ้าหน้าทีCทุกครัJงก่อนทําการ

ออกตัZว เนืCองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีCยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ



 

ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัZวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีCยนเวลาบินเพราะถือ

ว่าท่านยอมรับในเงืCอนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํJาเงิน) เดินทางเพืCอการท่องเทีCยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทัJงสิJน 

 

เอกสารทีCใช้ในการยืCนวซ่ีาประเทศอนิเดยี F@ วนัล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 

� สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีCชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

� รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิJว พืJนหลงัสีขาวเท่านัJน 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิJมเห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า

ใช่จ่าย 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง FX ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย F ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาองักฤษ F 

ฉบับ 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง FX ปีบริบูรณ์ เปลีCยนชืCอ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลีCยนชืCอ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัวจริง F 

ฉบับ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทวัร์ให้ทุกกรณ*ี* 



 

 

รายละเอยีดเพิCมเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิPในการเปลีCยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีCเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เทีCยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีCยว สามารถเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า W เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพืCอท่องเทีCยว

เท่านัJน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า W เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัJงสิJน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีCตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีCกรม

แรงงานทัJงจากไทยและต่างประเทศซึCงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึCงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงืCอนไขนีJในกรณทีีCเกดิเหตุสุดวสัิย ซึCงอาจจะปรับเปลีCยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัJงสิJน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึCงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทีCยว(ซึCงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงืCอนไขนีJในกรณีทีCเกิดเหตุสุดวิสัย ซึCงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัJงสิJน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีCยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมืJอ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัJงสิJน หากเกิดสิCงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีCเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทีCยวเองหรือในกรณทีีCกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีทีCการตรวจคนเข้าเมืองทัJงทีCกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีCระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิPทีCจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทัJงสิJน 

� ตัZวเครืCองบินเป็นตัZวราคาพิเศษ กรณีทีCท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลืCอนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีCยนชืCอได้ 

� เมืCอท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัJงหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงืCอนไขข้อตกลงต่างๆทีCได้ระบุไว้ข้างต้นนีJแล้วทัJงหมด 

� กรุ๊ปทีCเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีCต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีCยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทัJงหมด 



 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัJงสิJน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีCทาํให้ใบหน้าเปลีCยนไป ดังนัJน ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ทีCไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึCงเป็นสิCงทีCอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัJงสิJน 

� กรณ ี“หญงิตัJงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีCชัดเจน สิCงนีJอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัJงสิJน 

 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงืCอนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพืCอประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทัJงหมดให้ครบถ้วน เพืCอประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

คาํนาํหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เดก็ชาย         เดก็หญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชื� อ / NAME:……………………………………………………… น า ม ส กุ ล /SURNAME:……………………………………………….. (ต า ม ห น้ า
พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศ า ส น า /  RELIGION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที�อยู/่ ADDRESS : …………….. หมู่ที�………………ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น……………………..ตาํบล/แขวง……………………………….  

อาํเภอ/เขต……………………..จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ………………..อีเมลล…์………………………….. 

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ………………หมู่ที�……...ตรอก/ซอย…………………..หมู่บา้น………………………ตาํบล/แขวง…………………….  

อาํเภอ/เขต……………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์………………………….. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื�อ/นามสกลุบิดา : ………………………………………………………….สญัชาติ ………………………………..สถานที�เกิด………………………………. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ชื�อ/นามสกลุมารดา : ……………………………………………………….สญัชาติ ………………………………..สถานที�เกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชื�อสามี/ภรรยา: …………………………………………………………….สญัชาติ ………………………………..สถานที�เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวตักิารทาํงาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

ชื�อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

ที�อยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  



 

ตาํบล/แขวง………………………………………อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………..                                  

*โปรดระบุรายชืCอประเทศทีCท่านได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีCผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**สําคญัมาก) 

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

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

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอนิเดยีหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………...                                                                                                                            

วนัทีCออกวซ่ีา……………………สถานทีCออกวซ่ีา………………………………………………ประเภทวซ่ีาทีCได้รับ……………………………...  

 

ข้อมูลของบริษัททีCเชิญในอนิเดยี (กรณีวซ่ีาธุรกจิ) 

ชื�อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที�อยู/่ ADDRESS  : ……………………………..หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...      

ตาํบล/แขวง…………………………… อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………     

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

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

 

ข้อมูลทีCพกัทีCอนิเดยี / โรงแรม    

ชื�อโรงแรม / HOTEL NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที�อยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น…………………………………      

ตาํบล/แขวง………………………………….อาํเภอ/เขต ……………………………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์……………...     

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

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

 

ชื�อ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อที�ไทย (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………………. 

ที�อยู/่ ADDRESS  : …………………………... หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...  

ตาํบล/แขวง……………………………………...อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


