
 
 

 

 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

20-23 ธนัวาคม 61 19,991 5,500 8M 20 

3-6 มกราคม 62 19,991 5,500 8M 20 

 
 
 
 



 
 

 

2 เมอืงมหาบญุ  พมา่...อนิเดยี 4 วนั 3 คนื 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี“เทพทนัใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีส่ดุในพมา่ 

1 ใน 4 สงัเวชนยีสถาน “พทุธคยา” สถานทีต่รสัรู ้

สูส่ถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์“ยอดเขาคชิกฎู”ทีส่วดมนตข์องพระพทุธเจา้ 1 ในเบญจครี ี

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารแ์อรเ์วย ์(8M) 

  

* ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยี 3,500 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
 

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจดัท าวซี่าอนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลูกคา้ทุกกรณี หากลูกคา้มวีซี่าอนิเดยีตดิ
เลม่แบบรายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เมอืงย่างกุง้ – พุทธคยา – พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา – พระศรมีหา

โพธิ ์– พระพทุธเมตตา   

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 7 สายการบนิ 

เมยีนมารแ์อรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่8M336  

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสู ่พทุธคยา ประเทศอนิเดยี 

12.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา โดยสายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่8M601 

13.50 น.  ถงึ สนามบนิเมอืงคยา ประเทศอนิเดยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 เดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงคยาหรอืพุทธคยา เป็นพุทธสงัเวชนยีสถานที่

ส าคัญทีส่ดุ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน และถอืวา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจดุเริม่ตน้ของพระพุทธศาสนา 

เป็นสถานทีเ่จา้ชายสทิธัตถะไดต้รัสรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ

เป็นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเวลากว่าสองพัน

หา้รอ้ยปีทีส่ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นศนูยร์วมของจดุหมายแสวงบญุของชาว

พทุธผูม้ศีรัทธาทั่วโลก ปัจจบุันพุทธคยามชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า วัดมหา

โพธิ ์ตัง้อยูท่ีจ่ังหวัดคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี หา่งจากรมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา 350 เมตร อดตีต าบลทีต่ัง้พทุธค

ยาชือ่วา่ อรุุเวลาเสนานคิม ปัจจุบันเพีย้นมาเป็น อเุรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม 

พุทธ-ฮนิดู และพุทธคยาไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง

วัฒนธรรม เมือ่ปี พ .ศ . 2545      

น าท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ต รัสรูข้อง

พระพุทธเจา้ และน าท่านนมัสการ พระศรมีหาโพธิ ์และพระพุทธ

เมตตา ซึง่เป็นพระพุทธปางมารวชิัย ที่สรา้งดว้ยหินแกรนิตสีด า 

อายกุว่า 1,400 ปี นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ อนมิสิเจดยี ์รัตนจง



 
 

 

กรมและสระมจุลนิทร ์อสิระทา่นแสวงบญุหรอืน่ังสมาธ,ิสวดมนต ์เทีย่วชมบรเิวณโดยรอบตามอธัยาศัย จนถงึเวลา

นัดหมาย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – หลวงพ่อองคด์ า – มหาวทิยาลยันาลนัทา – 

เขาคชิกฎู – พทุธคยา 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์ของแควน้มคธ เป็นแหลง่รุ่งเรอืงดว้ยอ านาจและการคา้ขาย เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบ

ดว้ยก าแพงธรรมชาต ิคอืเบญจครีนีคร หรอืภเูขา 5 ลกูไดแ้ก ่เวภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิและปัณฑวะ ในสมัย

พทุธกาล พระราชาผูค้รองนครนีค้อื พระเจา้พมิพสิาร 

 น าท่าน กราบสักการะหลวงพ่อองคด์ า หรอื หลวงพ่อส าเร็จศักดิ ์ซ ึง่ชาวอนิเดยี

เรียกท่านว่า หลวงพ่ออว้นหรือหลวงพ่อน ้ ามันศักดิ์ส ิทธิ ซ ึง่ชาวอนิเดียเคย

น า  น ้ามนัจากองคพ์ระใชน้วดตามรา่งกายทีเ่จ็บแลว้อาการเจ็บป่วยนัน้คอ่ยๆทเุลา

หายไป 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

 น าทา่นชม มหาวทิยาลัยนาลันทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ารศกึษาในสมยัพทุธกาล ตอ่มาในปี

พ .ศ.1742 กองทัพมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารุกรานรบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทัพมสุลมิเตริกส์

ไดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปชูนยีสถานในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ีไ่มย่อมเปลีย่นศาสนา นาลัน

ทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่จะ

เผานาลันทาไดห้มด 

 น าทา่นเดนิขึน้ เขาคชิกฏู หนึง่ในเบญจครี ีชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการ ถ ้า

พระโมคคัลลานะ ชม ถ ้าสุกรขาตา สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์

ชม กฏุขีองพระอานนท ์นมสัการมลูคันธกฏุ ีสถานทีป่ระทับของพระพทุธเจา้ไหว ้

พระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู สงูลาดชันแบบขัน้บันได ระยะทางประมาณ 750 

เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึน้ไปได ้ส าหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดนิขึน้ ท่าน

สามารถใชบ้รกิาร “เสลีย่ง” ทัง้ขาขึน้และขาลง คา่บรกิารโดยประมาณ 1,200 รปีู 

และค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซึง่ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่

เมอืงคยา อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถและชมววิธรรมชาตสิองขา้งทางตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึเมอืงคยา 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัพระศรมีหาโพธิ ์– บา้นนางสชุาดา – วดัพทุธนานาชาต ิ(วดัภฎูาน,วดัญีปุ่่ น, 

วดัทเิบต) – ยา่งกุง้ – มหาเจดยีช์เวดากอง  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ วัดพระศรีมหาโพธิ ์อสิระท่านแสวงบุญหรือน่ังสมาธ,ิสวด

มนต ์เทีย่วชมบรเิวณโดยรอบตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย    น า

ท่านชมบรเิวณ บา้นนางสุชาดา และชมบรรยากาศ แม่น ้าเนรัญชรา

สถานที่ส าคัญอกีแห่งในคยา ที่ผูจ้ารกึแสวงบุญจะตอ้งเยีย่มชมบา้น

นางสชุาดาและสถานทีล่อยถาดซึง่อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรานางสชุาดา

เป็นลูกสาวของเศรษฐแีห่งต าบลอุรุกเวลาเสนานิคม นางสุชาดาเป็น



 
 

 

คนทีน่ าถาดทองใสข่า้วมธปุายาส แด่เจา้ชายสทิธัตถะดว้ยเขา้ใจว่าเจา้ชายสทิธัตถะทีน่ั่งสงบอยูใ่ตต้น้ไมค้อืรุกข

เทวดาทีช่ว่ยนางไดล้กูชายสมปรารถนาซึง่เป็นวันเดยีวกบัทีท่า่นตรัสรูเ้ป็นสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ หลังจากที่

เสวยขา้วมธุปายาสเรยีบรอ้ยแลว้ท่านไดท้ าการเสีย่งทายโดยตัง้จติอธษิฐานว่าถา้หากท่านไดต้รัสรูแ้จง้เห็นจรงิ

ขอใหถ้าดทองลอยทวนน ้าซึง่ปรากฏวา่ถาดทองไดล้อยทวนน ้า ตามค าทีท่า่นอธษิฐานไวจ้รงิๆ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วัดพทุธนานาชาต ิอยูใ่นเขตปรมิณฑลพทุธคยา เป็นเหมอืนมหาสงัฆารามทีร่วบรวมวัดเล็ก

วัดนอ้ยเขา้ไวใ้นอาณาบรเิวณเดยีวกัน โดยประเทศทีนั่บถอืพระพุทธศาสนาทัง้สายมหายาน และเถรวาท ต่างมี

ศรัทธามาสรา้งวัดขึน้ ดว้ยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมของประเทศตน จะเรียกว่าเป็น

อาณาจักรแหง่พทุธศาสนกินานาชาตกิ็วา่ได ้ประกอบไปดว้ยวัดตา่งๆ สายเถรวาท ม ีวัดไทย วัดพมา่ วัดลังกา วัด

สงฆอ์นิเดยี วัดโพธิค์ าอัสสมั วัดสงฆบ์ังคลาเทศ สายมหายานม ีวัดจนี วัดธเิบต วัดญีปุ่่ น วัดเวยีดนาม วัดเกาหล ี

วัดภฏูาน วัดสกิขมิ เป็นตน้ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่8M602 

17.40 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้) แห่ง

ลุม่น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคู่บา้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุว่าสองพันหา้

รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ 

สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา

กองมทีองค าโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับ

ประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดา

กองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้ง

ดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่

บญุกุศลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และ

บา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจดุทา่น

จะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เว

ดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพร

จากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดยีย์ังมพีระ

ประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิ

มงคลแกช่วีติ) 

  

 ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ+เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสกอ๊ต – 

สนามบนิพมา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 

2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบ

โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค์ และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดีย์ที่ประดับดว้ยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื เทพทันใจ 

เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพ

ทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะ

เป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ

ปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีาม

ว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ 

รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพร

เทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพ

กระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรอื พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมสัการพระพุทธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55 

ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตา

ทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) 

เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่งัเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร

เรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่าง

มอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้

คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

16.30 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่8M331  

18.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร.................... 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 



 
 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท

(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั...

กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนด

ของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซีา่ 3,500 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ 

ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 
 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ 
บรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ
ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ
ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
ผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน
เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว
และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู ้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อินเดีย 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าอนิเดีย 
 

1. ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ   
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยู่ติดตอ่สะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของคูส่มรส) 
 ช่ือคูส่มรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานท่ีเกิดคูส่มรส......................................... 
 หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบสุกุลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่าร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................................................. 
7. กรณีไมส่มรส /หรือสมรสไมจ่ดทะเบียน/กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของญาติ หรือ คูส่มรส 
กรุณาระบคุวามสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษัท/เจ้าของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อื่นๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม ่ เคย                  ไมเ่คย 
 หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุณาระบวุนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจากอินเดียลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจบุนัให้ครบถ้วน.............................................................................. 
 


