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

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

อตัราค่าบริการเป็นเงิน ไทยบาท (ผู้เดินทางไม่ต ่ากว่า 10ท่านขึน้ไป ) 

วันเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

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 



 

 

วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        

05.30น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน  3 ประตู ท่ี  1-2                               
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทั คอยตอ้นรับให้บริการ และอ านวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง 
ๆ และสัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เที่ยวบิน FD122 
                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

(ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การ
บริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี อาจท าใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บ
ความสะดวกและล่าชา้)   

                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา  
กลางวัน บริการอาหารกลางวันน าชม แม่น ้าเนรัญ

ชรา ชม สถานท่ีพระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน
ลอยถาด หลงัจากรับถวายขา้วมธุปายาสจาก
นางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐาน
ว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณ
สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  

 น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษ

ท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว น าท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4                    

                   นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  ซ่ึงพระเจ้า
อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคย
เกิดรัตนบลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ สัตตม
หาสถาน ท่ีพระพุทธองค์เสวยวิมุ ติ สุข 7 
สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย ์ 

เยน็      บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อันเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมัยพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมหาชนกอนั
งดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทินล้อมรอบตามสันเขาทั้ง 5 ลูก เป็นปราการอัน
เข้มแข็งคล้ายก าแพงเมืองจีน น าท่านขึน้ เขาคิชกูฏ สถานท่ีซ่ึงพระพุทธองค์ทรงโปรดประทับมาก
ท่ีสุดในเมืองนี ้นมัสการพระมูลคันธกุฎีพระพุทธ
องค์บนยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท์, ถ ้าสุกร
ขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชม
สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธองค์ ชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์อันล้อมรอบด้วย
ภูเขาท้ัง 5 ลูก จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคิชกูฏแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนั
พอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนต์ไม่สามารถข้ีน
ไปถึงได ้ผูท่ี้แข็งแรงสามารถเดินข้ึนได ้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ส าหรับท่านท่ีคิดว่าเดินไม่
ไหว ก็สามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนั่งเสล่ียง คนหามข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อ
แขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการนั่งเสล่ียงขึ้น-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

 ระหว่างทาง น าท่านผ่านชม วดัชีวกอัมพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม
พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท าร้าย และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม วัดเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ และ 

ณ ท่ีน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ัด
หมาย ท่ีเรียกว่า “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร น ้ าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผ่าน



 

นครชั้น “โลหกุมภีร์” ชาวฮินดูเช่ือว่าเม่ืออาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบน ้ า
เป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  น าท่านเดินทางสู่ นาลันทา เมืองบา้นเกิดของ
พ ระส ารี บุ ต ร  อัค รส าวก เบ้ื อ งข วาขอ ง
พระพุทธเจ้าน าชม มหาวิทยาลัยนาลันทา 
มหาวิทยาลัยสงฆ์  แห่งแรกของโลกท่ีเคย
รุ่งเรือง และยิ่งใหญ่เม่ือพนัปีมาแล้ว โดยเป็น
ศูนย์กลางพุ ทธศาสนาในสมัยโบราณ มี
นักศึกษามาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถงั
ซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น า ท่ าน สั กก าระห ลว ง พ่ อพ ระอง ค์ ด า 
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิต
สีด า เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลยันาลนั
ทา ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาท าลายแต่ องค์
พระกลับยงัคงอยู่อย่างเกือบจะสมบูรณ์และ
แวะซ้ือขนมขาชา ท่ี มี ช่ื อ เสี ยงมาแ ต่ค ร้ัง
พุทธกาล  

                    จากนั้นเดินทางสู่ ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อกราบลาเป็นสิริมงคลต่อชีวิต 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษ

ท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ
ตั้งอยูเ่หนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว น าท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   จากนั้นน าคณะช๊อบป้ิงตลาดพื้นเมืองพุทธคยา 
ท่ีมีส้ินค้ามากมาย2ข้างทางให้ทางคณะได้
เลือกสรรตามอธัยาศยั  

เยน็      บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 
วนัที่สาม   สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน ้ามนัของสายการบิน  ใน 

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

✓ ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  นรายการหรือระดบัเดียวกนัมตามท่ีระบุใท่าน ในโรงแร  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
✓ น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การ
ติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
 

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการไม่รวม 
  พระวิทยากร 
 ค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าประเทศอนิเดีย (E-Visa) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  1,900 บาท 
 ทิปคนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับ 5USD/วัน/ท่าน 
 ทิปไกด์ไทยวันละ100บาท/วัน/ทิป รวม 300บาท  
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซัก
รีด ฯลฯ 

 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด  20 กิโลกรัม 



 

 

การช าระเงิน  
• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000บาท  

(ภายใน 3 วัน หลงัการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
• ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
• หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 
 
REMARK 
• ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร ( นทำเดิเล่มสีน ้ ำเงิน( ง ธ์ิท่ีจะไม่กับคณะ บริษทัฯ สงวนสิท

ขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้ฏิเสธกำรเรับผิดชอบ หำกท่ำนถูกป
หนงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ 

• สถำนทูตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและไม่คืนในทุกกรณี  

การยกเลกิ 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัไป เก็บค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บำท 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วนัไป เก็บมดัจ ำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วนัไปเก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของค่ำทวัร์ 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ย 20 วนัไปเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์ 

 

 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบ

ล่วงหนำ้ 
• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ข

ได ้
• รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกั

ในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำง

บริษทัฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำร
สูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบติัเหตุต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมสะดวก
ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 



 

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองห้ำมผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเน่ืองจำกมีส่ิงผิด
กฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 

• รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนั่งบน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมือง
ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่ำน หรือตำมท่ีตกลงไวก้บั
ริษทัทำงบ  

• กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระ
ค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 

• ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง
 ของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำ
 เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง
 บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำร
 ช ำระค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบินก ำหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัฯ 
 จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 
 

* ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single( 
และหอ้งคู่(Twin/Double( และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room( หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั 
อำหำร ยำนพำหนะและสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิด
จำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ, อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, 
กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำร
นดัหยดุงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออก
วีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำ
ประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต( ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของ
บริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำม
คุ้มครอง และประกัน อุบั ติ เห ตุ  ตำม เง่ือนไข ท่ีบ ริษัทฯ  ท่ี รับประกันในกรณี ท่ีผู ้ ร่วม เดินทำง 
ถูกปฏิเสธโดยเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ 
เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุม
โรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำม
เหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษทั จะยึดถือและ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

• รปูถ่ายสี (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  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัรเ์วยีดนาม กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากน้ัน เจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อกลับ 
เพื่อแจ้งรายละเอียดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณจ์องได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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