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วนัแรก กรุงเทพฯ – พทุธคยา               (-/กลางวนั/เย็น) 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

ประต ู4 โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา ประทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี FD 122 (**มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

เป็นท่ีเรียบรอ้ย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าท่ี(**เวลาทอ้งถ่ินของประเทศอินเดียชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่ นําท่านสู่ หมู่บา้นนางสุชาดา(Sujata Village)  มีลกัษณะเป็นกองอิฐเนินสงู ซ่ึงนางสุชาดาเป็นผู้

ท่ีถวายขา้วมธุปายาสใหก้บัพระพุทธเจา้ก่อนตรสัรูร้ะหวา่งทางก็จะผ่าน แม่นํ้าเนรญัชร (Niranjana River) 
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ปัจจุบนัเรียกวา่ Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้ําท่ีถา้ฝนหยุดตก น้ําในแม่น้ําก็จะแหง้ไปอย่าง

รวดเร็ว และจะอยูใ่นสภาพท่ีแหง้ สามารถเดินขา้มไดอ้ยา่งสบาย 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่พทุธคยา หรือ วดัมหาโพธ์ิ(Mahabodhi Temple)ท่ีเป็นจุดกาํเนิดของศาสนาพุทธ เพราะ

เป็นสถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธัตถะ ไดต้รัสรูอ้นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีน่ีเป็นเวลา 

2,500 กวา่ปีมาแลว้ เม่ือพระพุทธองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้ พระองคก็์ไดป้ระทบัอยู ่ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข 

(ความสุขอนัเกิดจากความหลุดพน้) อยู่ 7 สปัดาห ์โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรสัรู ้มี

ทั้งหมด 4 ตน้ นับเป็นอนุสรณส์ถานอนัทรงคุณค่าและสถานท่ีแห่งน้ียงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ประเภทมรดกทางวฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวท่ีเมืองพทุธคยา 

วนัที่สอง พทุธคยา – พาราณสี                      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีเกา่แก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัต่อเน่ือง

ยาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตรโ์ลกอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านชม สงัเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสงัเวชนียสถานแหง่ท่ี 3เดิมมีชื่อวา่“ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั”  

สกัการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคัคีย ์ลวดลายดอกไมท่ี้รอบ

องคพ์ระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การสาํรวจพบว่า แผ่นอิฐขา้งในพระสถูปเป็นของยุค เมารยนั จึง

สนันิษฐานไวว้า่ สรา้งข้ึนในรชัสมยัของพระเจา้อโศกนําชมเสาพระเจา้อโศก สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัลกัษณ ์ท่ี

พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความหลุดพน้ บนยอดเสาจะ

เป็นรปูสิงค ์4 ตวั เสามีฐานบวัควํา่ และฐานเสาทั้ง 4 ดา้น สลกัเป็นธรรมจกัรและรปูชา้ง มา้ โค และสิงค ์

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่าน ล่องเรือสูแ่ม่นํ้าคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti)

หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีปฎิบติักนัมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพ

สงูสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไมเ่พียงแคบ่ชูาไปเท่าน้ัน ยงัมีหลายอยา่งท่ีใชใ้นการประกอบพิธี เช่น สงัข,์ ระฆงั, 

ธปู, ภาชนะหรือหมอ้ใส่น้ํา,การบรู, ดอกไม,้ กาํยาน, ตะเกียงน้ํามนัฆี,พดัขนนกยงู และแสห้างจามรี เป็น

ตน้ (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่นํ้าคงคา) 

ท่ีพกั AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว ท่ีเมืองพาราณสี 

วนัที่สาม  พาราณสี – ลมุพินี (เนปาล)                     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลมุพินี (เนปาล) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 

เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

               นาํท่านเดนิทาง จากประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง สูป่ระเทศเนปาล  
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               (**กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอินเดียค่ะ**) 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั PAWAN OR NEW CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวท่ีเมืองลมุพินี (เนปาล) 

วนัที่ส่ี ลมุพินี (เนปาล) – กุสินารา                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านสู่ ลมุพินีวนั หรือปัจจุบนัเรียกวา่ รุนมินเด เป็นพุทธสงัเวชนียสถานแหง่แรก เป็นสถานท่ีท่ีพระนาง

สิริมหามายาประสติูเจา้ชายสิทธตัถะ เม่ือวนัศุกร ์วนัเพ็ญข้ึน 15 คํา่ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช 80 ปี 

ซ่ึงโดยรอบลุมพนีิวนัน้ัน มซีากอิฐเกา่ สระโบกขรณี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสระทรงส่ีเหล่ียมพ้ืนผา้ เป็นสระท่ีพระ

นางสิริมหามายาไดท้รงสรงสนาม(อาบน้ํา) ชาํระพระวรกายในวนัประสติูเจา้ชายสิทธตัถะ และวิหารมายา

เทวี (Mayadevi Temple) สรา้งเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา โดยภายในวิหารเป็นจุดท่ี

พระพุทธเจา้ทรงย่างพระบาทแรกหลงัออกจากครรภพ์ระราชมารดา ตวัวิหารสูง 3 เมตร และมีบนัไดข้ึน-

ลงได ้2 ดา้น ภายในยงัมีภาพหินทรายแกะสลกัรูปพระประสูติกาลของเจา้ชายสิทธัตถะ และภาพเจา้ชาย

สิทธตัถะยืนอยู่องคเ์ดียว และบริเวณดา้นขา้งประดิษฐาน“เสาศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราช หรือ 

เสาอโศก(Ashokan Pillar) พบวา่ท่ีเสาอโศกน้ัน จารึกอกัษรพราหมท่ีมีความหมายวา่ พระพทุธเจา้ประสูติ

ท่ีน่ี ซ่ึงลุมพินีวนัแห่งน้ียงัไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกในปี 

พ.ศ.2540 อีกดว้ย 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน           นําท่าน ชมสงัเวชนียสถาน เมืองกุสินารา  เป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ อยูต่รงขา้มฝัง่แมน้ํ่าคู่

กบัเมืองปาวา เป็นท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็น

สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple) ภายใน

ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปรินิพพาน อยู่บนพระแท่นทาํดว้ยหินทรายแดง ประทบันอนบรรทมตะแคง

ขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัตก นําท่านชม มหาปรินิพพานสถูป ตั้งอยู่ทางดา้นหลงัของ มหา

ปรินิพพานวหิาร ลกัษณะเป็นสถปูทรงโอควํา่ขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว ้จากน้ัน ชม มกุฏ

พนัธนเจดีย ์ (Ramabhar Stupa) ตั้งอยูถ่ดัจาก มหาปรินิพพานสถปู ป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธ

สรีระของพระพุทธเจา้ 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวท่ีเมืองกุสินารา 

วนัที่หา้ กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ                  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 

เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ เมืองเวสาลี เป็นช่ือของเมืองหลวงของแควน้วชัชี เป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี

สาํคญัรวมถึงเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองอยา่งมากในสมยัพุทธกาล แต่ในปัจจุบนั แควน้วชัชี เป็นอาํเภอเวสาลี 
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เป็น 1 ใน 14 อาํเภอขึ้ นตรงกบัรฐัพิหาร ประเทศสาธารณรฐัอินเดีย โดยพระพุทธเจา้เคยเสด็จเยี่ยมเมือง

แห่งน้ีในปีท่ี 5 หลงัการตรสัรู ้นําท่านชม เสาอโศก รปูสิงค ์ณ วดัป่ามหาวนั ซ่ึงถือวา่ท่ีแหง่น้ีเป็นเสาสิงคท่ี์

สมบรูณท่ี์สุด จากน้ัน นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองปัตนะ 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวท่ีเมืองปัตนะ 

วนัที่หก ปัตนะ – นาลนัทา – ราชคฤห ์– พทุธคยา      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ มหาลยันาลนัทา(Nalanda University) มหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก สรา้งข้ึนใน

สมยัพระเจา้อโศกมหาราช โดยมีจุดประสงคใ์หเ้ป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีการสอน

ในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จาก

ต่างประเทศเดินทางมาศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นจาํนวนมาก แต่ครั้ง พ.ศ.1742 มหาลยันาลนัทาน้ัน

ถูกเขา้ใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติรก์เขา้ทาํลาย ทาํใหค้มัภีร ์ทางศาสนาถูก

เผาทั้งหมด 

เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านสู่ ท่ีคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร เป็นสถานท่ีสาํคญัในประวติัศาสตรท์างพระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็น

ซากฐานกําแพงสูงประมาณ 6 ฟุตลอ้มรอบบริเวณ ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอด

เขาคิชฌกฏูอนัสวยงามไดอี้กดว้ย นําท่านสู่ วดัเวฬุวนัมหาวิหาร (Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวนั

กลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ่ เป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกลเ้ชิงเขาเวภาร

บรรพต บนริมฝัง่แม่น้ําสรัสวดีซ่ึงมีตโปธาราม (บ่อน้ํารอ้นโบราณ)และวดัน้ียงัเป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้

แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่พระสาวกจาํนวน 1,250 รปู ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ท่ี

ร่มร่ืน จากน้ันนําท่านสู่ ตโปธาราม เป็นบ่อน้ํารอ้นโบราณ(Hot Water Spring)อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา

พราหมณ์ท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นท่ีอาบน้ําสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆ

ตามวรรณะสงูตํา่เช่ือกนัวา่การอาบน้ํา ณ ท่ีแห่งน้ีจะสามารถชาํระบาปและรกัษาโรคได ้ จากน้ันเดินทางสู่ 

เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลกัษณะเป็นภเูขาท่ีเอียงลาดยาวข้ึน และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ 

อิฐปรกัหกัพงัลกัษณะทรงส่ีเหล่ียม ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดับขนัปริพนิพพาน และกุฏิ

วหิารสาํหรบัพระภิกษุสงฆอี์กหลายท่าน และยงัเป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงดั และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจใหก้บัผูค้น

ท่ีมาศกัการะ 

จากน้ัน นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองพทุธคยา 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวท่ีเมืองพทุธคยา 

วนัที่เจด็ พทุธคยา – กรุงเทพฯ                        (เชา้/-/-) 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมอืงพุทธคยา  

10.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี FD 123 (**มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
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14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

******************************************************** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง ราคา อินเดีย เนปาล บินแอรเ์อเชีย (FD) 7 วนั 6 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

04 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62 24+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

25 พ.ย. 62 01 ธ.ค. 62 24+1 32,900 32,900 31,900 6,000 

16 ธ.ค. 62 22 ธ.ค. 62 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

30 ธ.ค. 62 05 ม.ค. 63 24+1 27,900 27,900 26,900 6,000 

13 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

27 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 24+1 26,900 26,900 25,900 6,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพักหอ้ง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-VISA  3,500 บาท 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 1,000 บาท 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขับรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ1,800 บาท/ทริป/ลกูทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่ง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 
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 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ทา่นข้ึนไป จงึออกเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย

รว่มเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าประเทศอินเดยี-เนปาล 10 วนัลว่งหนา้ก่อนเดนิทาง 

 สแกนหนา้พาสปอรต์สีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 

เดือน 

 รูปถ่าย : รูปส ีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสขีาวเท่านั้น 4 รูป หนา้ตรง ไม่ยิ้ มเห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย  

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์ เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 

มารดา + หนงัสอืรบัรองคา่ใช่จา่ย 

 กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งเตรียมสาํเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบตัรตวัจริง 

ภาษาองักฤษ 2 ฉบบั 

 กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ตอ้งเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

ภาษาองักฤษตวัจริง 2 ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สแกนสี และ เป็นไฟล ์PDF เท่านั้น** 

**ในกรณีวีซ่าของทา่นไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทวัรใ์หทุ้กกรณี** 
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รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตทุี่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบันถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทาํใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหน้า

เปล่ียนไป ดงันั้น ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 
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 กรณีมี คดีความ ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี หญิงตัง้ครรภ ์ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกขอ้มูลสาํคญัสาํหรบักรอกวีซ่าอินเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 

 
เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


