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⦿  พทุธคยา จดุแสวงบญุส ำหรบัชำวพทุธทัว่โลก “พระมหำโพธ์ิเจดยี”์  

อนสุรณส์ถำนกำรตรสัร ู ้

⦿ สารนาถ สถำนที่พระพทุธเจำ้แสดงปฐมเทศนำ ซำกเสำพระเจำ้อโศกมหำรำช 

หมายเหต ุ นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัของทำ่อำกำศยำนแห่งประเทศไทย ไม่อนญุาต ใหผู้โ้ดยสำรน ำ

สมัภำระ หลำยอย่ำงใสใ่นกระเป๋ำลำก หรือกระเป๋ำถือ ตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน อำทิ มดี ไมข้ดีไฟ 

กรรไกรตดัเล็บ ของมคีม สเปรย ์น ำ้ดืม่ เหลำ้ อำหำรกระป๋องของเหลวในบรรจภุณัฑข์นำดเกนิ 

100 มล. ทกุชนดิ หำกเจำ้หนำ้ที่ ที่จดุเอ็กซเรยก์อ่นขึน้เคร่ืองตรวจพบ จะถกูยึดไวท้ี่สนำมบินทนัที 

 

 

พิเศษ!! สามารถออกเดินทาง ตัง้แต่ 4 ท่านขึ้นไป (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัรค์นไทยเดนิทำงไปดว้ย) มีไกด์

ทอ้งถ่ิน (พดูภำษำอังกฤษ) ผูช้  ำนำญเสน้ทำง ดแูลตลอดกำรเดนิทำงมีอำหำรไทยเสริม...  

 

 

โปรแกรมเดินทาง 4วนั 3คืน โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 
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วนัแรก    กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – คยา (เมืองพทุธคยา) 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ. สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก 1 ชั้น 3  เคำนเ์ตอร์สำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย 

ประต ู4  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแกท่กุท่ำน 

08.20 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองพทุธคยำ ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินท่ี FD122 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

10.10 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสนำมบินคยำ เมืองพทุธคยำ ประเทศอินเดีย น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองเป็น

ท่ีเรียบรอ้ย พบกำรตอ้นรับจำกเจำ้หนำ้ท่ี (**เวลำทอ้งถ่ินของประเทศอินเดียชำ้กว่ำประเทศไทยประมำณ 

1.30 ชัว่โมง กรณุำปรบันำฬิกำของท่ำนเพ่ือสะดวกในกำรนดัหมำย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำร 
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จำกนัน้ เดินทำงสู ่เมืองรำชคฤห ์เมืองหลวงแห่งแควน้มคธ เป็นเมืองที่มีภเูขำใหญ่ 5 ลกูลอ้มรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ 

เบญจคีรีนครจำกนัน้เดินทำงสู ่ เขำคิชฌกฏู (Girdhkut Cave) เป็นเมืองหลกัพระพทุธศำสนำ โดยพระพทุธเจำ้

เสด็จไปโปรดพระเจำ้พิมพิสำรผูค้รองนคร เป็นเมืองที่มีประวัตคิวำมเกี่ยวขอ้งกบัพระพทุธศำสนำมำกท่ีสดุ 

สถำนท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพระพทุธเจำ้และพระสำวกยงัปรำกฏอยู่มำกมำย เชน่ พระคนัธกฎีุบนยอดเขำคิชฌกฏู วัด

เวฬวุันซ่ึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพทุธศำสนำ ถ ำ้สกุรขำตำที่พระสำรีบตุรไดบ้รรลธุรรม ถ ำ้สตับรรณคหูำท่ีท ำ

สงัคำยนำครัง้แรก (ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 2 ชัว่โมง) 

จำกนัน้ น ำท่ำนสู ่ วัดเวฬวุันมหำวิหำร (Venuvan Vihara) หรือ วัดเวฬวุันมหำวิหำร หรือ พระวิหำรเวฬวุันกลนัทก

นวิำปสถำน เป็นวัดแห่งแรกในพระพทุธศำสนำ ตัง้อยู่ใกลเ้ชิงเขำเวภำรบรรพต บนริมฝัง่แมน่ ำ้สรสัวดีซ่ึงมีตโป

ธำรำม (บ่อน ำ้รอ้นโบรำณ) คัน่อยู่ระหว่ำงกลำง นอกเขตก ำแพงเมืองเกำ่รำชคฤห ์ (อดีตเมืองหลวงของแควน้

มคธ) รฐัพิหำร ประเทศอินเดียในปัจจบุนั (หรือ แควน้มคธ ชมพทูวี ป ในสมยัพทุธกำล) 

 

เย็น บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำร 

ท่ีพกั SIDDHARTHA INTERNATIONAL / OAK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสอง      คยา (เมืองคยา) – เมืองพาราณสี 

เชำ้ บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จำกนัน้ น ำเดินทำงสู่ เมืองพำรำณสี ( ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 6-7 ชัว่โมง ) เป็นเมืองท่ีมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน

กว่ำ 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่ำแกท่ี่สดุของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองที่มีผูอ้ยู่อำศัยตอ่เนือ่งยำวนำนท่ีสดุ

ในประวัตศิำสตรโ์ลกอีกดว้ย 

เที่ยง บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำร 

จำกนัน้ น ำท่ำนชม สังเวชนียสถำนสำรนำถ เป็นพทุธสังเวชนียสถำนแห่งท่ี 3 เดิมมีชื่อว่ำ “ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน”  

สกักำระ ธรรมเมกสถปูสถำนท่ีท่ีพระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนำโปรดปัญจวัคคีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำร 

จำกนัน้ น ำท่ำน ลอ่งเรือสูแ่ม่น ำ้คงคำ ชมควำมสวยงำมของเมืองพำรำณสี และ ชมพิธีคงคำอำรตี หรือที่เรียกอีกอย่ำง

ว่ำ พิธีบชูำไฟ เป็นพิธีกรรมหนึง่ที่ปฎิบตักินัมำแตโ่บรำณ  

"อำรตี" (Aarti) มำจำกภำษำสันสกฤตค ำว่ำ "Aratrika"หมำยถึงสิ่งท่ีไล่ควำมมืดออกไป หรือ แสงสว่ำง

ท่ำมกลำงควำมมืดมิด ตำมต ำนำนฮินดกูลำ่วว่ำ เทพเจำ้จะรบัร ูถึ้งกำรบชูำจำกกำรใชแ้สงสว่ำง ดงันัน้ ผูท้ ำพิธี

จึงตอ้งโบกสะบัดตะเกียงเปล่งแสงหนำ้เทวรปูหรือบคุคลท่ีเคำรพบชูำ โดยจะเวียนตะเกียงสำมครั้งในทิศตำม

เข็มนำฬิกำขณะที่ท่องบทสวดไปดว้ย เพื่อใหอ้งคเ์ทพประทำนควำมสขุและควำมโชคดีแกช่ีวิต 
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ท่ีพกั THE AMAYA HOTELหรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว ท่ีเมอืงพำรำณสี 

วนัท่ีสาม     พาราณสี – คยา (เมืองพทุธคยา) 

เชำ้มืด น ำท่ำน ลอ่งเรือชมควำมสวยงำมของพระอำทิตยข์ึน้ ในตอนเชำ้จำกนัน้กลบัเขำ้สูโ่รงแรม 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, หอ้ง 1004H, ซ.สขุมุวทิ13(แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

เชำ้ บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองพทุธคยำ ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 6-7 ชัว่โมง 

เที่ยง บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ พทุธคยำ หรือ วัดมหำโพธ์ิ (Mahabodhi Temple) ท่ีเป็นจดุก ำเนดิของศำสนำพทุธ เพรำะเป็น

สถำนท่ีท่ีเจำ้ชำยสิทธตัถะ 

 

เย็น บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่ีพกั OAK HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำวที่เมืองพทุธคยำ 

วนัท่ีสี่      คยา (เมืองพทุธคยา) – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชำ้  บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้  น ำท่ำนออกเดินทำงสูส่นำมบินคยำ เมืองพทุธคยำ  

10.40 น. เดินทำงเขำ้สู ่กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD123 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

14.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิร ูล้ืม 

 

T  H  A  N  K  ♡  Y  O  U 
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หมำยเหต ุ: *** คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 6 ท่ำนขึ้นไป สำมำรถออกเดินทำงได ้ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน ไม่มี

หวัหนำ้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทำงไปดว้ยโดยทำงบริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ ***  

 

หมำยเหต ุ สถำนท่ีศักดิ์สิทธ์ิแตล่ะท่ีนัน้ ไม่อนญุาต ใหน้ ำ โทรศพัทมื์อถือ, กลอ้งถ่ายรปู, กลอ้งถ่ายวีดีโอ เขำ้ใน

บริเวณศำสนสถำน แตบ่ำงสถำนท่ีอนญุำตใหน้ ำกลอ้งถ่ำยรปูตดิตวัเขำ้ไปดว้ยไดห้ำกตอ้งกำร โดยจะตอ้งเสีย

คำ่ใชจ้่ำยเพ่ิมส ำหรบัน ำถ่ำยรปูเขำ้ไปดว้ย (ค่าใชจ่้ายดงักลา่วไม่รว่มในรายการทวัร)์ 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทัศนำจร(ชัน้ประหยัด) ไป –กลับ พรอ้มกรุ๊ป กรณีอยู่ตอ่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงตัว๋ (ตัว๋เดี่ยว

รำคำขึน้อยู่กบัวันท่ีเดินทำง 

 โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท 

 อำหำรตำมรำยกำรระบใุนรำยกำร (สงวนสิทธิในกำรสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนอูำหำรตำมสถำนกำรณ)์  

 คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบใุนรำยกำร (ยกเวน้คำ่อปุกรณส์ื่อสำร กลอ้งถ่ำยรปู วีดีโอ ท่ีตอ้งมีคำ่ใชจ่่ำยเพ่ิม) 

 คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่ำนละ 1 ใบ) กระเป๋ำถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คำ่รถโคช้ หรือ รถขนำดเล็ก รบั-สง่สถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบ ุ

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท (เป็นไปเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

 ภำษีน ำ้มนัและภำษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหำกสำยกำรบินปรบัขึน้กอ่นวันเดินทำง) 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร พทุธคยา พาราณสี 4วนั 3คืน 

ก าหนดการเดินทาง ขนาด

กร ุป๊ 

ผ ูใ้หญ่ พกัเด่ียว บิน 

ต.ค. 4-7, 18-21/พ.ย. 8-11, 22-25 

ธ.ค. 6-9, 20-23 
6 33,500 6,000 FD 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 

 ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%และภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 

 คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และคำ่ธรรมเนยีมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ตำ่งชำติ 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิ อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอรเ์น็ต,มินบิำร,์ซักรีดท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้น

รำยกำร 

 คำ่ใชจ้่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,อบุัตภิยัทำงธรรมชำต,ิกำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนดัหยดุงำน,กำร

ถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขำ้เมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทยและตำ่งประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนอืควำมควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ, ผ ูช่้วยคนขบัรถ 1000 บาท/ทริป/ลกูทวัร1์ท่าน (ตามระเบียบ

ธรรมเนียม) 

 คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรต์ำมสินน ำ้ใจของทกุท่ำนคะ่ (ไมร่วมในทิปไกดท์อ้งถ่ินตำมควำมพอใจไมบ่งัคบัทิปคะ่) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรณุำจองทวัรล์ว่งหนำ้ กอ่นกำรเดินทำง พรอ้มช าระมดัจ า 15,000 บาท สว่นที่เหลือช ำระทนัทีกอ่นกำรเดินทำง

ไมน่อ้ยกว่ำ 15 วัน มิฉะนัน้ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกำลกรณุำช ำระกอ่นเดินทำง 21 วัน) 

 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษทัฯ จะคืนเงินค่ำมัดจ ำใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกำล, 

วันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงนิมดัจ ำโดยไมมี่เงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน กอ่นกำรเดินทำง หกัคำ่ทวัร ์50% และริบเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 ยกเลิกภำยใน 14 วัน กอ่นกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดไมว่่ำกรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเลื่อน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แตท่ั้งนี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้

ตำมควำมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนำ้เพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิทกุกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว ้(20 ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ี

เดินทำงในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่ง ๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 6 ท่ำนขึน้ไป ออกเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงไมถึ่ง 20 ท่ำน ไมม่ีหวัหนำ้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทำง

ไปดว้ยโดยทำงบริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้  

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและ

หากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เลม่น ำ้เงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หำกท่ำนถกูปฏิเสธในกำรเขำ้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคำ่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าประเทศอินเดีย 10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดินทาง 

 สแกนหนำ้พำสปอร์ตสีท่ีชัดเจน หำ้มถ่ำยจำกมือถือ และวันหมดอำยหุนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือมำกกว่ำ 6 

เดือน 

 รปูถ่ำย : รปูสี ขนำด 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนัน้ 2 รปู หนำ้ตรง ไมย้ิ่มเห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย  

 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  เด็กไม่ไดเ้ดินทำง กับบิดำและมำรดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบ้ตุร

เดินทำง ไปตำ่งประเทศจำกเขตหรืออ ำเภอ (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) + หนำ้พำสปอรต์ของบิดำและ มำรดำ + 

หนงัสือรบัรองคำ่ใชจ่่ำย 

 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมส ำเนำสตูิบัตร ภำษำไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูิบัตรตัวจริง 

ภำษำองักฤษ 1 ฉบบั 

 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุมถึ่ง 18 ปีบริบรูณ ์เปลี่ยนชื่อ-นำมสกลุ ตอ้งเตรียมเอกสำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกลุ ภำษำองักฤษ

ตวัจริง 1 ฉบบั 
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ตวัอยา่งเอกสารในการยื่นวีซา่ อินเดีย 

*** ในกรณีวีซา่ของท่านไมผ่า่นการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผิดชอบคืนเงินค่าทวัรใ์หท้กุกรณี *** 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , รำคำ และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทำงเป็นส ำคญั 

 หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพำะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียว

เท่ำนั้น (หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหำกอำยเุหลือไม่ถึงและไม่

สำมำรถเดินทำงได ้) 

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรประทว้ง,กำร

นัดหยดุงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถกูปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง  หรือ 

เจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุัยพิบัติทำง

ธรรมชำติ (ซ่ึงลกูคำ้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกผูเ้ดินทำงประสบเหตสุภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจำก

อบุัติเหตใุนรำยกำรท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูคำ้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม

รบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใชจ้่ำยทกุอย่ำงทำงบริษัทฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้ัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน

เดินทำงเรียบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตท่ีุเกิดจำกควำม

ประมำทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋ำเกิดสญูหำยหรือช ำรดุจำกสำยกำรบิน 

 กรณีท่ีกำรตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตำ่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรำยกำร

เดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่บริกำรไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ

เปลี่ยนชื่อได ้

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ

จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆท่ีไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีกำรคืนเงนิมดัจ ำหรือคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 

 

** กอ่นตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, หอ้ง 1004H, ซ.สขุมุวทิ13(แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

***โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้
ย ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า*** 

ประวตัสิว่นตวั  
 

ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    
 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
 

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 
 

ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    
 

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 

 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 
 

ประวตัคิรอบครวั  
ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 _________________________________________สญัชำต ิ          _____________________ 

 

ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               ________________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 
ประวตักิารศกึษา :                           ______________________________________________   _______         _________      

 
ประวตักิารท างาน 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                        ____ ____  

 
ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                                ___                                         _____________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                            ทีอ่ยู ่ : ____         ________________ ____________       
______               _ __________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

____________________________________________________________________________________________ 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________ 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 
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