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วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        

05.30น. พร้อมกนั ณ สนามบิน ดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตูที ่ 1-2                               
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทั คอยตอ้นรับใหบ้ริการ และอาํนวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง 
ๆ และสัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบิน FD122 
                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , นํ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ                     

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาทีอ่นิเดยี ช้ากว่าเมอืงไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
 
 
 
 
 

วนัทีห่น่ึง FD122 ดอนเมือง (DMK) คยา (GAY) 08.20 10.10 

วนัทสีาม FD123 คยา (GAY)  ดอนเมือง (DMK) 10.40 14.50 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต ่ากว่า 10ท่านขึน้ไป ) 

วนัเดนิทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

20-22ธันวาคม 2562  15,999 2,500 

10-12 มกราคม 2563 15,999 2,500 

21-23มกราคม 2563 16,999 2,500 

08-10 กุมภาพนัธ์  2563 (มาฆบูชา) 19,999 2,500 

17-19 กุภาพนัธ์ 2563 16,999 2,500 

03-05 มีนาคม  2563 16,999 2,500 



 

 

 
(ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การ
บริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี อาจทาํใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บ
ความสะดวกและล่าชา้)   

                   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  
กลางวนั บริการอาหาร กลางวนันาํชม แม่น า้เนรัญ

ชรา  ชม  สถานทีพ่ระพทุธองค์ทรงอธิษฐาน
ลอยถาด หลงัจากรับถวายขา้วมธุปายาสจาก
นางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป  ท่ีสันนิษฐาน
ว่าสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช บริเวณ
สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  

 นาํท่านสู่ พระมหาโพธิเจดย์ีพทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษ

ท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั นาํท่าน นมสัการ ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4                    

                   นมสัการ พระแท่นวชัรอาสน์  ซ่ึงพระเจา้
อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคย
เกิดรัตนบลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ  สัตตม
หาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 
สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพทุธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย ์ 

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคชิกฎู-มหาวทิยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์  นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจาํลองแบบจากวดัเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง พระมหาชนกอนั
งดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยงัปรากฏก าแ พงเชิงเทนิล้อมรอบตามสันเขาทั้ง 5 ลกู เป็นปราการอนั
เข้มแขง็คล้ายก าแพงเมืองจนี น าท่านขึน้ เขาคชิกฏู สถานทีซ่ึ่งพระพทุธองค์ทรงโปรดประทบัมาก
ทีสุ่ดในเมืองนี ้นมสัการพระมูลคนัธกฎุีพระพทุธ
องค์บนยอดเขา นมสัการกฏุพิระอานนท์ , ถ า้สุกร
ขาตา  ทีพ่ระสารีบุตรบรรลพุระอรหันต์ ชม
สถานทีพ่ระเทวทตักลิง้หินใส่พระพทุธองค์ ชม
ววิทวิทศัน์ของเมืองราชคฤห์ อนัล้อมรอบด้วย
ภูเขาทั้ง 5 ลกู จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกฏูแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนั
พอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีน
ไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที สาํหรับท่านท่ีคิดว่าเดินไม่
ไหว ก็สามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนัง่เสล่ียง คนหามข้ึน- ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อ
แขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการน่ังเสลีย่งขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทวัร์ ***  

 ระหว่างทาง นาํท่านผา่นชม  วดัชีวกอมัพวนั  ของพ่อหมอชีวกโกมารภจัน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม
พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบทาํร้าย  และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 



 

 

  นาํท่านชม วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค ์และ 
ณ ท่ีน้ีไดเ้กิดเหตุการ ณ์ ซ่ึงพระสงฆ ์ 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิ กขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดั
หมาย ท่ีเรียกว่า “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร นํ้าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผา่น
นครชั้น “โลหกมุภร์ี” ชาวฮินดูเช่ือว่าเม่ืออาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบนํ้า
เป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  นาํท่านเดินทางสู่  นาลนัทา  เมืองบา้นเกิดของ
พระสารีบุตร อคัรสา วกเบ้ืองขวาของ
พระพุทธเจา้ น าชม มหาวทิยาลยันาลนัทา  
มหาวิทยาลยัสงฆ ์แห่งแรกของโลกท่ีเคย
รุ่งเรือง และยิง่ใหญ่เม่ือพนัปีมาแลว้ โดยเป็น
ศูนยก์ลางพุทธศาสนาในสมยัโบราณมี
นกัศึกษามาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถงั
ซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น าท่านสักการะหลวงพ่อพระองค์ด า  
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิต
สีดาํ เดิมประดิษฐานอยูใ่นมหาวิทยาลยันาลนั
ทา ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาทาํลายแต่ องค์
พระกลบัยงัคงอยูอ่ยา่งเกือบจะสมบูรณ์และ
แวะซ้ือขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ัง
พุทธกาล  

                    จากนั้นเดินทางสู่ ท่านสู่  พระมหาโพธิเจดย์ี
พทุธคยา  เพื่อกราบลาเป็นสิริมงคลต่อชีวิต    
ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 
7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั นาํท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                  
 
 
 



 

 

   จากนั้นนาํคณะ ช๊อบป้ิงตลาดพื้นเมืองพุทธคยา ท่ีมีส้ินคา้มากมาย 2ขา้งทางใหท้างคณะได้
เลือกสรรตามอธัยาศยั  

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่สาม   สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , นํ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  ใน 

เส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  คยา - กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                                             
(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาํเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกนัอบุัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั ,               
การติดเช้ือ , ไวรัส , ไส้เล่ือน , ไส้ต่ิง , อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ,                
การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด
, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นดัหยดุ
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
 

อตัรานีไ้ม่รวมค่าบริการไม่รวม  
  พระวทิยากร 
 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดยี (E-Visa) ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย  1,900 บาท 
 ทปิคนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบั 5USD/วนั/ท่าน 
 ทปิไกด์ไทยวนัละ100บาท/วนั/ทปิ รวม 300บาท  
 ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกั

รีด ฯลฯ  
 
 
 
 



 

 

 ค่าทาํเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกาํกบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่านํ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด  20 กิโลกรัม  

 

การช าระเงนิ  
 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000บาท  

(ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

REMARK 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ ( เล่มสีนํ้าเงิน )เดินทา ง กบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี  

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัไป เก็บค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วนัไป เก็บมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ย 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ เจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การ
สูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงผดิ
กฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมือง
ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง  16 ท่าน หรือตามท่ีตกลงไวก้บั
ทางบริษทั 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระ
ค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
 ของไทยไม่ อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
 เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง
 บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการ
 ชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน  15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ 
 จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

 

* ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 
อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิด
จากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ , โจรกรรม , วินาศกรรม , อคัคีภยั , 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  
 
 
 
 
 



 

 

การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ , รถไฟ , พาหนะทอ้งถ่ิน ,ตลอดจนการถูกปฏิเสธ
ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทน
ประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ 
มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบ ริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทาง 
ถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

 รูปถ่ายสี (ถา่ยมาไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 2× 2 น้ิว) 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว  

 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้(ฉบบัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาหนา้วีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 

หมายเหตุ  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 


