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วันแรก  สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร – 
  (-/กลางวัน/เยน็) 

 

 

 

 

 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 4  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20น.  ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี FD122 

  (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง)(มบีริการอาหารบนเคร่ือง)

 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าท่ี(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแควน้มคธ 

คร้ังสมัยพุทธกาล เป็นเมืองท่ีมีภู เขาใหญ่ 5 ลูก
ลอ้มรอบ มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า เบญจคีรีนครจากนั้น
เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)(ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 2 ชั่วโมง)มีลักษณะเป็นภู เขาเอียง
ลาดยาวข้ึน และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ
จุดสูงสุดบนยอดเขาเป็นพระคนัธกุฎีลกัษณะเป็นอิฐ
ปรักหักพังทรง ส่ีเหล่ียม ซ่ึง เป็นท่ีประทับของ
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พระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดบัขนัปริพนิพพาน และกุฏิวิหารส าหรับพระภิกษุสงฆอี์กหลายท่าน และยงัเป็นสถานท่ีท่ี
เงียบสงดั เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัผูค้นท่ีมาศกัการะและระหว่างทางข้ึนเขาคิชฌกูฏ น าท่านสักการะถ ้าพระ
โมคคลัลานะ และถ า้พระสารีบุตรสถานท่ีท่ีพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหนัต ์

จากนั้น น า ท่ านสู่  วัด เ ว ฬุวันมหาวิหาร (Venuvan 

Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวนักลนัทกนิวาปส
ถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ่ เป็นวดัแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกลเ้ชิงเขาเวภารบรรพต 
บนริมฝ่ังแม่น ้ าสรัสวดีและวดัน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ี
พระพุทธเจา้แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่พระสาวก
จ านวน 1,250 รูป มีสถูปท่ีบรรจุพระอฐิัธาตุของ
พระโมคคัลลานะและพระอญัญาโกญฑัญญะ 
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวน
ไผท่ี่ร่มร่ืนแห่งน้ี 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  OAK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมอืงพุทธคยา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมอืงพาราณสี(ใชเ้วลาในการเดินทาง 6-7 ชัว่โมง)เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 

ปี เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยงัจัดเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถ เป็นพุทธ

สังเวชนียสถานแห่งท่ี 3เดิมมีช่ือว่า“ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีท่ี
พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจ
วคัคีย ์ลวดลายดอกไมท่ี้รอบองค์พระสถูป เป็น
ศิลปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอิฐ
ขา้งในพระสถปูเป็นของยคุ เมารยนั จึงสนันิษฐาน
ไวว้่า สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้อโศกน าชม

วันทีส่อง เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น ้าคงคา –ชมพธิีคงคาอารต ี    

   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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เสาพระเจ้าอโศก สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแห่ง
ความสงบและความหลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตวั เสามีฐานบวัคว  ่า และฐานเสาทั้ง 4 ดา้น สลกัเป็น
ธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ โค และสิงค ์

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านล่องเรือสู่แม่น า้คงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพธิีคงคาอารตหีรือท่ีเรียกอีกอยา่งว่า พิธี

บูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีปฎิบติักนัมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียง
แค่บูชาไปเท่านั้น ยงัมีหลายอยา่งท่ีใชใ้นการประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆงั, ธูป, ภาชนะหรือหมอ้ใส่น ้ า,การบูร, 
ดอกไม,้ ก  ายาน, ตะเกียงน ้ ามนัฆี,พดัขนนกยงู และแสห้างจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแม่น า้คงคา) 

 
ที่พกั  COSTA RIVIERA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมอืงพาราณสี 

เชา้  น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึน้ในตอนเชา้จากนั้นกลบัเขา้สู่โรงแรม 
 

วันทีส่าม ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึน้– พุทธคยา หรือวัดมหาโพธ์ิ    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพุทธคยา ใชเ้วลาในการเดินทาง 6-7 ชัว่โมง 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วดัมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ท่ีเป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็น

สถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีน่ีเป็นเวลา 2,500 กว่าปี
มาแลว้ เมื่อพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู ่ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอนัเกิด
จากความหลุดพน้) อยู ่7 สปัดาห์ โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ตน้ นับเป็น
อนุสรณ์สถานอนัทรงคุณค่าและสถานท่ีแห่งน้ียงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ที่พกั  OAK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมอืงพุทธคยา 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.40 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ีFD123 

(มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

 

วันทีส่ี่  สนามบนิคยา - สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ       (เช้า/-/-) 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคา พุทธคยา พาราณสี บินแอร์เอเชีย(FD) 4 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24 16,900 16,900 15,900 4,000 

15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 24 18,900 18,900 17,900 4,000 

01 มี.ค.62 04 มี.ค.62 24 17,900 17,900 16,900 4,000 

15 มี.ค.62 18 มี.ค.62 24 17,900 17,900 16,900 4,000 

22 มี.ค.62 25 มี.ค.62 24 17,900 17,900 16,900 4,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
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 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 3,500 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคนืเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทุกกรณ ี
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาประเทศอินเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูตบิัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูตบิัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลีย่นช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 
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**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคนืเงนิค่าทวัร์ให้ทุกกรณ*ี* 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
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กรุณากรอกข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาด าเนินการขอวีซ่าของท่าน(**กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:  MR  MRS MS  MSTR MISS    

ช่ือ/ NAME:  _     _______________                  ____________________นามสกลุ/SURNAME: _     ____________  ___                                        __ 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED 

ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         __________________________________________________________________________________ 

NATIONALITY:_____________________________________________________________________________________  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                                          _______________________________________________________________________________ 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกลุบิดา :                 ___________________________________________________สัญชาติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                   NATIONALITY  

ช่ือ/นามสกลุมารดา :               __________________________________________________สัญชาติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   ________________ _____________________________ 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        __________________________ 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________ 

เบอร์โทรติดต่อ/ WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                                            _____________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                                          ____________________________________________________________ _________________ 

รหสัไปรษณีย ์/ ZIP : ___                      _            _________________________________________________________________________________ 

โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี (**ส าคัญมาก) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจ าเป็นต้องแจ้งเลขท่ีวซ่ีาคร้ังสุดท้ายท่ียื่นและวนัท่ีออกวซ่ีา (**ส าคัญมาก) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


