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วนัแรก กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วดัเวฬุวนัมหาวหิาร  (-/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 2  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอนิเดิย โดยเท่ียวบินท่ี FD122 

  (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 

 

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

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



BT-GAY01_FD_DEC19-MAR20 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแควน้มคธ คร้ังสมยัพุทธกาล เป็นเมืองท่ีมีภูเขาใหญ่ 5 ลูกลอ้มรอบ มีช่ือ
เรียกอีกอยา่งวา่ เบญจคีรีนครจากนั้นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง)มีลกัษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวข้ึน และเป็นลานกวา้ง จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็นพระ
คันธกุฎลีกัษณะเป็นอิฐปรักหกัพงัทรงส่ีเหล่ียม ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดบัขนัปริพนิพพาน 
และกุฏิวหิารส าหรับพระภิกษุสงฆอี์กหลายท่าน และยงัเป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงดั เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้กบัผูค้น
ท่ีมาศกัการะและระหวา่งทางข้ึนเขาคิชฌกูฏ น าท่านสักการะถ า้พระโมคคัลลานะ และถ า้พระสารีบุตรสถานท่ีท่ี
พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหนัต์จากนั้น น าท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหาร
เวฬุวนักลนัทกนิวาปสถาน หมายถึง วดัสวนป่าไผ่ เป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูใ่กลเ้ชิงเขาเวภาร
บรรพต บนริมฝ่ังแม่น ้ าสรัสวดีและวดัน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวก
จ านวน 1,250 รูป มีสถูปท่ีบรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ ซ่ึงในปัจจุบนั
ยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่ี่ร่มร่ืนแห่งน้ี 

   
เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวทีเ่มืองพุทธคยา 

วนัทีส่อง เมืองราชคฤห์ • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น า้คงคา • ชมพธีิคงคาอารตี   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง)เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน

กวา่ 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งท่ี 3เดิมมีช่ือว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั”  

สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานท่ีท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคัคีย ์ลวดลายดอกไมท่ี้รอบองค์
พระสถูป เป็นศิลปะของยคุคุปตะแต่การส ารวจพบวา่ แผน่อิฐขา้งในพระสถูปเป็นของยุค เมารยนั จึงสันนิษฐาน
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ไวว้า่ สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้อโศกน าชม
เสาพระเจ้าอโศก สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ ท่ี
พระพุ ทธ เ จ้ า ท รงแสดงพระปฐม เทศนา 
ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความหลุด
พน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค ์4 ตวั เสามีฐานบวั
คว  ่า และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลกัเป็นธรรมจกัร
และรูปชา้ง มา้ โค และสิงค ์

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
จากนั้น  น าท่านล่องเรือสู่แม่น ้าคงคาชมความสวยงาม

ของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีปฎิบติักนัมาแต่
โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยงัมีหลายอยา่งท่ีใชใ้นการ
ประกอบพิธี เช่น สังข,์ ระฆงั, ธูป, ภาชนะหรือหมอ้ใส่น ้า,การบูร, ดอกไม,้ ก ายาน, ตะเกียงน ้ ามนัฆี,พดัขนนกยงู 
และแส้หางจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแม่น า้คงคา) 

 
ทีพ่กั  CLARKS / MADIN HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองพาราณสี 
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วนัทีส่าม ล่องเรือชมพระอาทติย์ขึน้ • พุทธคยา หรือ วดัมหาโพธ์ิ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทติย์ขึน้ในตอนเชา้ จากนั้น กลบัเขา้สู่โรงแรม 

    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง 
เทีย่ง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วดัมหาโพธ์ิ(Mahabodhi Temple)ท่ีเป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็น

สถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ีเป็นเวลา 2,500 กวา่ปี
มาแลว้ เม่ือพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู ่ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอนัเกิด
จากความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ตน้ นบัเป็น
อนุสรณ์สถานอนัทรงคุณค่าและสถานท่ีแห่งน้ียงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ทีพ่กั  DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวทีเ่มืองพุทธคยา 

วนัทีส่ี่ สนามบินคยา • ดอนเมืองฯ กรุงเทพ (เช้า/-/-) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.40 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ีFD123 

(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************* 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา พทุธคยา พาราณสี บินแอร์เอเชีย(FD) 4 วนั 3 คนื 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 20,900 20,900 19,900 4,000 

03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 24 18,900 18,900 17,900 4,000 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24 18,900 18,900 17,900 4,000 

24 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24 18,900 18,900 17,900 4,000 

31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 24 18,900 18,900 17,900 4,000 

27 ก.พ.63 01 มี.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

05 มี.ค.63 08 มี.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 

12 มี.ค.63 15 มี.ค.63 24 17,900 17,900 16,900 4,000 

19 มี.ค.63 22 มี.ค.63 24 19,900 19,900 18,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 คร้ัง   
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั) 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

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

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชั่ดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

น ารูปถ่ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบั PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ านวน 1 ไฟล์ 
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 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

**เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคนืเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

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

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินแ ละไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ / NAME:……………………………………………………… นามสกุล /SURNAME:……………………………………………….. (ตามหน้า
พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS : …………….. หมู่ท่ี………………ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น……………………..ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต……………………..จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ………………..อีเมลล…์………………………….. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ………………หมู่ท่ี……...ตรอก/ซอย…………………..หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์………………………….. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา : ………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา : ……………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา: …………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



BT-GAY01_FD_DEC19-MAR20 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: …………………………………………………………………………………………………...  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………..                                   

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่่านได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอนิเดยีหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………...                                                                                                                              

วนัทีอ่อกวซ่ีา……………………สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………………ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รับ……………………………...  

 

ข้อมูลของบริษัททีเ่ชิญในอนิเดยี (กรณีวซ่ีาธุรกจิ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ……………………………..หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...      

ต าบล/แขวง…………………………… อ  าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ข้อมูลทีพ่กัทีอ่นิเดยี / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น…………………………………      

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต ……………………………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์……………...     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: …………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       

 

ช่ือ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………... หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...  

ต าบล/แขวง……………………………………...อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


