⦿

พุทธคยา จุดแสวงบุญสำหรับชำวพุทธทัว่ โลก “พระมหำโพธิ์เจดีย”์
อนุสรณ์สถำนกำรตรัสรู้

⦿

สารนาถ สถำนที่พระพุทธเจ้ำแสดงปฐมเทศนำ ซำกเสำพระเจ้ำอโศกมหำรำช

หมายเหต ุ

นโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย ไม่อน ุญาต ให้ผโู้ ดยสำรนำ
สัมภำระ หลำยอย่ำงใส่ในกระเป๋ ำลำก หรือกระเป๋ ำถือ ติดตัวขึน้ เครื่องบิน อำทิ มีด ไม้ขดี ไฟ
กรรไกรตัดเล็บ ของมีคม สเปรย์ นำ้ ดืม่ เหล้ำ อำหำรกระป๋ องของเหลวในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนำดเกิน
100 มล. ทุกชนิด หำกเจ้ำหน้ำที่ ที่จดุ เอ็กซเรย์กอ่ นขึน้ เครื่องตรวจพบ จะถูกยึดไว้ที่สนำมบินทันที

โปรแกรมเดินทาง 4วัน 3คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

พิเศษ!!

สามารถออกเดินทาง ตัง้ แต่ 4 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหวั หน้ำทัวร์คนไทยเดินทำงไปด้วย) มีไกด์
ท้องถิ่น (พูดภำษำอังกฤษ) ผูช้ ำนำญเส้นทำง ดูแลตลอดกำรเดินทำงมีอำหำรไทยเสริม...

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด
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โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันแรก
05.30 น.
08.20 น.

กร ุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – คยา (เมืองพุทธคยา)
พร้อมกัน ณ. สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก 1 ชั้น 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย
ประตู 4 โดยมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทกุ ท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองพุทธคยำ ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD122 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)

10.10 น.

เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสนำมบินคยำ เมืองพุทธคยำ ประเทศอินเดีย นำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองเป็ น
ที่เรียบร้อย พบกำรต้อนรับ จำกเจ้ำหน้ำที่ (**เวลำท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ำกว่ำประเทศไทยประมำณ
1.30 ชัว่ โมง กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเพื่อสะดวกในกำรนัดหมำย)

เที่ยง

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำร
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จำกนัน้

จำกนัน้

เย็น
ที่พกั

เดินทำงสู่ เมืองรำชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เป็ นเมืองที่มีภเู ขำใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ
เบญจคีรีนครจำกนัน้ เดินทำงสู่ เขำคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) เป็ นเมืองหลักพระพุทธศำสนำ โดยพระพุทธเจ้ำ

เสด็จไปโปรดพระเจ้ำพิมพิสำรผูค้ รองนคร
เป็ นเมืองที่มีประวัตคิ วำมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำมำกที่สดุ
สถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำและพระสำวกยังปรำกฏอยู่มำกมำย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขำคิชฌกูฏ วัด
เวฬุวันซึ่งเป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ ถำ้ สุกรขำตำที่พระสำรีบตุ รได้บรรลุธรรม ถำ้ สัตบรรณคูหำที่ทำ
สังคำยนำครัง้ แรก (ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ชัว่ โมง)
นำท่ำนสู่ วัดเวฬุวันมหำวิหำร (Venuvan Vihara) หรือ วัดเวฬุวันมหำวิหำร หรือ พระวิหำรเวฬุวันกลันทก
นิวำปสถำน เป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ ตัง้ อยู่ใกล้เชิงเขำเวภำรบรรพต บนริมฝัง่ แม่นำ้ สรัสวดีซึ่งมีตโป
ธำรำม (บ่อนำ้ ร้อนโบรำณ) คัน่ อยู่ระหว่ำงกลำง นอกเขตกำแพงเมืองเก่ำรำชคฤห์ (อดีตเมืองหลวงของแคว้น
มคธ) รัฐพิหำร ประเทศอินเดียในปั จจุบนั (หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวี ป ในสมัยพุทธกำล)

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำร
SIDDHARTHA INTERNATIONAL / OAK HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สอง
เช้ำ
จำกนัน้

เที่ยง
จำกนัน้

เย็น
จำกนัน้

คยา (เมืองคยา) – เมืองพาราณสี
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำเดินทำงสู่ เมืองพำรำณสี ( ใช้เวลำในกำรเดินทำง 6-7 ชัว่ โมง ) เป็ นเมืองที่มีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำน
กว่ำ 4,000 ปี เป็ นเมืองที่เก่ำแก่ที่สดุ ของประเทศอินเดียและยังจัดเป็ นเมืองที่มีผอู้ ยู่อำศัยต่อเนือ่ งยำวนำนที่สดุ
ในประวัตศิ ำสตร์โลกอีกด้วย
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำร
นำท่ำนชม สังเวชนียสถำนสำรนำถ เป็ นพุทธสังเวชนียสถำนแห่งที่ 3 เดิมมีชื่อว่ำ “ป่ ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ”
สักกำระ ธรรมเมกสถูปสถำนที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดปั ญจวัคคีย์

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำร
นำท่ำน ล่องเรือสูแ่ ม่นำ้ คงคำ ชมควำมสวยงำมของเมืองพำรำณสี และ ชมพิธีคงคำอำรตี หรือที่เรียกอีกอย่ำง
ว่ำ พิธีบชู ำไฟ เป็ นพิธีกรรมหนึง่ ที่ปฎิบตั กิ นั มำแต่โบรำณ
"อำรตี " (Aarti) มำจำกภำษำสัน สกฤตค ำว่ ำ "Aratrika"หมำยถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ล่ ค วำมมื ด ออกไป หรื อ แสงสว่ ำ ง
ท่ำมกลำงควำมมืดมิด ตำมตำนำนฮินดูกล่ำวว่ำ เทพเจ้ำจะรับรูถ้ ึงกำรบูชำจำกกำรใช้แสงสว่ำง ดังนัน้ ผูท้ ำพิธี
จึงต้องโบกสะบัดตะเกียงเปล่งแสงหน้ำเทวรูปหรือบุคคลที่เคำรพบูชำ โดยจะเวียนตะเกียงสำมครั้งในทิศตำม
เข็มนำฬิกำขณะที่ท่องบทสวดไปด้วย เพื่อให้องค์เทพประทำนควำมสุขและควำมโชคดีแก่ชีวิต
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ที่พกั

THE AMAYA HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว ที่เมืองพำรำณสี

วันที่สาม
เช้ำมืด

พาราณสี – คยา (เมืองพุทธคยา)
นำท่ำน ล่องเรือชมควำมสวยงำมของพระอำทิตย์ขนึ้ ในตอนเช้ำจำกนัน้ กลับเข้ำสูโ่ รงแรม
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เช้ำ
จำกนัน้
เที่ยง
จำกนัน้

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพุทธคยำ ใช้เวลำในกำรเดินทำง 6-7 ชัว่ โมง
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ พุทธคยำ หรือ วัดมหำโพธิ์ (Mahabodhi Temple) ที่เป็ นจุดกำเนิดของศำสนำพุทธ เพรำะเป็ น
สถำนที่ที่เจ้ำชำยสิทธัตถะ

เย็น
ที่พกั

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
OAK HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำวที่เมืองพุทธคยำ

วันที่สี่
เช้ำ
จำกนัน้
10.40 น.
14.50 น.

คยา (เมืองพุทธคยา) – กร ุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสูส่ นำมบินคยำ เมืองพุทธคยำ
เดินทำงเข้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD123 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)
เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรลู้ ืม

T H A N K ♡ Y O U
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อัตราค่าบริการ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน
กาหนดการเดินทาง
ต.ค. 4-7, 18-21/พ.ย. 8-11, 22-25
ธ.ค. 6-9, 20-23

ขนาด
กรป๊ ุ

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

บิน

6

33,500

-

FD

หมำยเหตุ : *** คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 6 ท่ำนขึ้นไป สำมำรถออกเดินทำงได้ ในกรณี ที่มีผเู้ ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน ไม่มี
หัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงไปด้วยโดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ***
หมำยเหตุ

สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่นนั้ ไม่อนญ
ุ าต ให้นำ โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายร ูป, กล้องถ่ายวีดีโอ เข้ำใน
บริเวณศำสนสถำน แต่บำงสถำนที่อนุญำตให้นำกล้องถ่ำยรูปติดตัวเข้ำไปด้วยได้หำกต้องกำร โดยจะต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสำหรับนำถ่ำยรูปเข้ำไปด้วย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รว่ มในรายการทัวร์)

อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่องบินชัน้ ทัศนำจร(ชัน้ ประหยัด) ไป –กลับ พร้อมกรุ๊ป กรณีอยู่ตอ่ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงตัว๋ (ตัว๋ เดี่ยว
รำคำขึน้ อยู่กบั วันที่เดินทำง
 โรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ำน

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท







อำหำรตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (สงวนสิทธิในกำรสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (ยกเว้นค่ำอุปกรณ์สื่อสำร กล้องถ่ำยรูป วีดีโอ ที่ตอ้ งมีคำ่ ใช่จ่ำยเพิ่ม)
ค่ำนำ้ หนักกระเป๋ ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ) กระเป๋ ำถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ำรถโค้ช หรือ รถขนำดเล็ก รับ-ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บำท (เป็ นไปเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์)
ภำษีนำ้ มันและภำษีตวั ๋ ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทำง)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%
 ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ตต่ำงชำติ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,มินบ
ิ ำร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบัตภ
ิ ยั ทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำร
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทยและต่ำงประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั ฯ


ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่ น, คนขับรถ, ผูช้ ่วยคนขับรถ 1000 บาท/ทริป/ลกู ทัวร์1ท่าน (ตามระเบี ยบ
ธรรมเนียม)

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินนำ้ ใจของทุกท่ำนค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นตำมควำมพอใจไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นงั่ และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณำจองทัวร์ลว่ งหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมชาระมัดจา 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีกอ่ นกำรเดินทำง
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน มิฉะนัน้ ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ำมัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น
 ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทัง้ หมด
 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั้ หมดไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทั ฯจะทำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้
ตำมควำมเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัท ฯ กำหนดไว้ (20 ท่ำนขึ้นไป) เนื่อ งจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริ ษัทฯ และผูเ้ ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
 คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 6 ท่ำนขึน้ ไป ออกเดินทำงในกรณีที่มีผเู้ ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน ไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำง
ไปด้วยโดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ
 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครือ่ งบิน, ตัว๋ รถทัวร์, ตัว๋ รถไฟ) กร ุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ท ุกครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิ น หรือเวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มนำ้ เงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง







สแกนหน้ำพำสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ำมถ่ำยจำกมือถือ และวันหมดอำยุหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6
เดือน
รูปถ่ำย : รูปสี ขนำด 2 นิว้ พื้นหลังสีขำวเท่ำนัน้ 2 รูป หน้ำตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย
กรณี ผเู้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ เด็กไม่ได้เดินทำง กับบิด ำและมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บตุ ร
เดินทำง ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออำเภอ (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) + หน้ำพำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ +
หนังสือรับรองค่ำใช่จ่ำย
กรณี ผเู้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 18 ปี บริ บ ูรณ์ ต้อ งเตรี ยมสำเนำสูติบัตร ภำษำไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัว จริ ง
ภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ
กรณีผเู้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์ เปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ต้องเตรียมเอกสำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษ
ตัวจริง 1 ฉบับ
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซา่ อินเดีย
*** ในกรณีวีซา่ ของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ท ุกกรณี ***
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รายละเอียดเพิ่มเติม
















บริษทั ฯมีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทำงเป็ นสำคัญ
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพำะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว
เท่ำนั้น (หนังสือเดินทำงต้องมีอ ำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได้ )
ทำงบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรประท้วง,กำร
นัด หยุด งำน,กำรก่อ จลำจล หรื อ กรณี ท่ำ นถูก ปฎิ เ สธกำรเข้ำ หรื อ ออกเมือ งจำกเจ้ำ หน้ำ ที่ ตรวจคนเข้ำ เมื อ ง หรื อ
เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ (ซึ่ งลูกค้ำจะต้องยอมรับ ในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสดุ วิ สัย ซึ่ งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม
เหมำะสม)
ทำงบริ ษัท ฯจะไม่รับ ผิ ด ชอบใดๆทั้ง สิ้น หำกผูเ้ ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉิ นจำกโรคประจำตัว ซึ่ งไม่ได้เ กิด จำก
อุบัติเ หตุในรำยกำรท่อ งเที่ ยว(ซึ่ ง ลูก ค้ำ จะต้อ งยอมรับ ในเงื่อ นไขนี้ในกรณี ที่ เ กิด เหตุสดุ วิ สัย ซึ่ งอยู่นอกเหนือ ควำม
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ ,เพรำะค่ำใช้จ่ำ ยทุก อย่ำ งทำงบริ ษัทฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำ ยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อ น
เดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
ทำงบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดจำกสำยกำรบิน
กรณีที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิ้น
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นนีแ้ ล้วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั้ หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดียเท่านน
ยืน
่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
ั้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา***
***โปรดทราบ

ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣ นำย
⃣ นำง
่ : _
ชือ
_______________
NAME: _

⃣ นำงสำว
⃣ เด็กชำย
⃣ เด็กหญิง
______นำมสกุล : _
____________ ___

_______________

___ SURNAME: _

___

____________ ___

___

สถำนะภำพ :
⃣ แต่งงำน
⃣ โสด
⃣ หย่ำร ้ำง
ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ
สัญชำติสำมี/ภรรยำ :

_______________________________________________
__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______
___________________________________________________ ____
เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ

_________________________________________สัญชำติ

่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ
ประว ัติการศึกษา :

________________________________________สัญชำติ
_______________________
______________________________________________ _______
_________

ประว ัติการทางาน
อำชีพ :
____________

_____________________

___

____ ____

่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
___
_____________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________ ____________
______
_ __________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________
่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
____________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
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