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(-/กลางวัน/เย็น)

วันแรก

กรุ งเทพฯ – พุทธคยา

05.30 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ประตู 4
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD 122 (**มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.20 น.

10.10 น.

เทีย่ ง
จากนั้น

เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมื องพุทธคยา ประเทศอินเดี ย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรี ย บร้ อย พบการต้อนรั บ อย่า งอบอุ่ นจากเจ้า หน้า ที่ (**เวลาท้ องถิ่นของประเทศอินเดียช้ า กว่ า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ชั่ วโมง กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ นาท่านสู่ หมู่บ้านนางสุ ชาดา(Sujata Village) มีลกั ษณะเป็ นกองอิฐเนิ นสู ง ซึ่ งนางสุ ชาดาเป็ นผูท้ ี่
ถ ว า ย ข้ า ว ม ธุ ป า ย า ส ใ ห้ กั บ
พระพุ ท ธเจ้า ก่ อนตรั ส รู ้ ร ะหว่า ง
ทางก็ จ ะผ่ า น แม่ น้ า เนรั ญชร
(Niranjana
River) ปั จ จุ บ ัน
เรี ยกว่า Falgu River หรื อ Phalgu
River เป็ นแม่น้ าที่ถ้าฝนหยุดตก
น้ าในแม่ น้ าก็ จ ะแห้ ง ไปอย่ า ง
รวดเร็ ว และจะอยู่ในสภาพที่แห้ง
สามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย
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เย็น
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เป็ นจุดกาเนิ ดของศาสนาพุทธ เพราะเป็ น
สถานที่ที่เจ้าชายสิ ทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็ นเวลา 2,500 กว่าปี
มาแล้ว เมื่ อพระพุ ทธองค์ไ ด้ตรั ส รู้ แล้ว
พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อ
เสวยวิ มุ ต ติ สุ ข (ความสุ ข อัน เกิ ด จาก
ความหลุ ดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้น
พระศรี มหาโพธิ์ เป็ นต้นไม้แห่ งการตรัส
รู ้ มีท้ งั หมด 4 ต้น นับเป็ นอนุ สรณ์สถาน
อันทรงคุณค่าและสถานที่แห่ งนี้ ยงั ได้รับ
การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ประเภท
มรดกทางวัฒ นธรรม ขององค์ ก าร
ยูเนสโกอีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองพุทธคยา

วันทีส่ อง

พุทธคยา – พาราณสี

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 4,000 ปี เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็ นเมืองที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยต่อเนื่ องยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย

จากนั้น

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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เทีย่ ง
จากนั้น

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สั งเวชนียสถาน สารนาถ
เป็ นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิม
มี ชื่ อ ว่ า “ป่ าอิ สิ ป ตนมฤคทายวัน ”
สั ก การะ ธรรมเมกสถู ป สถานที่ ที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
โปรดปั ญจวัคคีย ์ ลวดลายดอกไม้ที่
รอบองค์พระสถูป เป็ นศิลปะของยุค
คุ ป ตะแต่ ก ารส ารวจพบว่า แผ่นอิ ฐ
ข้างในพระสถูปเป็ นของยุค เมารยัน
จึ ง สั น นิ ษ ฐานไว้ว่า สร้ า งขึ้ น ในรั ช
สมัยของพระเจ้าอโศกนาชมเสาพระเจ้ าอโศก สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐม
เทศนา ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็ นรู ปสิ งค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่า และ
ฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลักเป็ นธรรมจักรและรู ปช้าง ม้า โค และสิ งค์
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

นาท่าน ล่ องเรือสู่ แม่ นา้ คงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti)หรื อที่
เรี ยกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็ นพิธีกรรมหนึ่ งที่ปฎิบตั ิกนั มาแต่โบราณ เป็ นการแสดงความเคารพสู งสุ ดต่อพระ
แม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรื อ
หม้อใส่ น้ า,การบูร, ดอกไม้, กายาน, ตะเกียงน้ ามันฆี,พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็ นต้น (พิเศษ! กระทงลอย
ขอพรแม่ นา้ คงคา)

ทีพ่ กั
วันทีส่ าม

AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ทีเ่ มืองพาราณสี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (เนปาล) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง จากประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง สู่ ประเทศเนปาล
(**กรุ ณาเตรียมหนังสื อเดินทางเพือ่ ประทับตราออกจากประเทศอินเดียค่ ะ**)

เทีย่ ง

พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

BT-GAY02_FD_NOV19-JAN20

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
PAWAN OR NEW CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองลุมพินี (เนปาล)
ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ลุมพินีวัน หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า รุ นมินเด เป็ นพุทธสังเวชนี ยสถานแห่ งแรก เป็ นสถานที่ที่พระนางสิ ริ
มหามายาประสู ติเจ้าชายสิ ทธัตถะ เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปี จอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่ งโดยรอบ
ลุ มพินีวนั นั้น มีซากอิ ฐเก่า สระโบกขรณี ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสระทรงสี่ เ หลี่ ยมพื้นผ้า เป็ นสระที่พระนางสิ ริมหา
มายาได้ทรงสรงสนาม(อาบน้ า) ชาระพระวรกายในวันประสู ติเจ้าชายสิ ทธัตถะ และวิหารมายาเทวี (Mayadevi
Temple) สร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่พระนางสิ ริมหามายา โดยภายในวิหารเป็ นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงย่างพระบาท
แรกหลังออกจากครรภ์พระราชมารดา ตัววิหารสู ง 3 เมตร และมี บนั ไดขึ้น-ลงได้ 2 ด้าน ภายในยังมีภาพหิ น
ทรายแกะสลักรู ปพระประสู ติกาลของเจ้าชายสิ ทธัตถะ และภาพเจ้าชายสิ ทธัตถะยืนอยู่องค์เดี ยว และบริ เวณ
ด้านข้างประดิษฐาน “เสาศิลาจารึ กของพระเจ้ าอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar) พบว่าที่เสา
อโศกนั้น จารึ กอักษรพราหมที่มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้ าประสู ติที่นี่” ซึ่ งลุ มพินีวนั แห่ งนี้ ยงั ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2540 อีกด้วย
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จากนั้น
เทีย่ ง
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมสั งเวชนียสถาน เมืองกุสินารา เป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยูต่ รงข้ามฝั่งแม่น้ าคู่กบั
เมืองปาวา เป็ นที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่
ถวายพระเพลิ ง พระพุท ธเจ้า ชม มหาปริ นิพ พานวิหาร (Mahaparinirvana Temple) ภายในประดิ ษ ฐาน
“พระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน” อยู่บนพระแท่นทาด้วยหิ นทรายแดง ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหัน
พระพักตร์ ไปทางทิศตะวันตก นาท่านชม มหาปริ นิพพานสถูป ตั้งอยู่ทางด้านหลังของ มหาปริ นิพพานวิหาร
ลัก ษณะเป็ นสถู ป ทรงโอคว่ า ขนาดใหญ่ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ เ อาไว้ จากนั้น ชม มกุ ฏ พั น ธนเจดี ย์
(Ramabhar Stupa) ตั้ง อยู่ ถ ัด จาก มหาปริ นิ พ พานสถู ป ป็ นสถานที่ ถ วายพระเพลิ ง พระพุ ท ธสรี ร ะของ
พระพุทธเจ้า
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เย็น
ทีพ่ กั
วันทีห่ ้ า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองกุสินารา
กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองเวสาลี เป็ นชื่อของเมืองหลวง
ของแคว้น วัช ชี เป็ นศู น ย์ก ลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่สาคัญ รวมถึงเป็ นเมืองที่
เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมากในสมัยพุทธกาล แต่
ในปั จ จุ บ ัน แคว้น วัช ชี เป็ นอ าเภอเวสาลี
เป็ น 1 ใน 14 อ าเภอขึ้ น ตรงกับ รั ฐ พิ ห าร
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยพระพุทธเจ้า
เคยเสด็จเยี่ยมเมืองแห่ งนี้ ในปี ที่ 5 หลังการ
ตรัสรู้ นาท่านชม เสาอโศก รู ปสิ งค์ ณ วัดป่ า
มหาวัน ซึ่ งถือว่าที่แห่งนี้เป็ นเสาสิ งค์ที่สมบูรณ์ที่สุด จากนั้น นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปั ตนะ
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองปัตนะ
ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีห่ ก
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็ นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีการสอนใน
หลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรั ชญา พระไตรปิ ฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็ นต้น มี พระสงฆ์จากต่างประเทศ
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เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็ นจานวนมาก แต่ครั้ง พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็ นป้ อม
ปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าทาลาย ทาให้คมั ภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร เป็ นสถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็ นซาก
ฐานกาแพงสู งประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริ เวณ ซึ่ งจากจุดนี้ สามารถมองเห็ นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอัน
สวยงามได้อีกด้วย นาท่านสู่ วัดเวฬุ วันมหาวิหาร (Venuvan Vihara)หรื อ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิ วาปส
ถาน หมายถึง วัดสวนป่ าไผ่ เป็ นวัดแห่ งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูใ่ กล้เชิ งเขาเวภารบรรพต บนริ มฝั่งแม่น้ า
สรัสวดีซ่ ึ งมีตโปธาราม (บ่อน้ าร้อนโบราณ)และวัดนี้ ยงั เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระ
สาวกจานวน 1,250 รู ป ซึ่ งในปั จจุบนั ยังคงเป็ นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่ น จากนั้นนาท่านสู่ ตโปธาราม
เป็ นบ่อน้ าร้ อนโบราณ(Hot Water Spring)อันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของศาสนาพราหมณ์ ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็ นที่
อาบน้ าสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็ นชั้นๆตามวรรณะสู งต่าเชื่ อกันว่าการอาบน้ า ณ ที่แห่ งนี้
จะสามารถชาระบาปและรักษาโรคได้ จากนั้น เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลกั ษณะเป็ นภูเขาที่
เอียงลาดยาวขึ้น และเป็ นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรงสี่ เหลี่ ยม ซึ่ งเป็ นที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้าก่ อนเสด็จดับขันปริ พนิ พพาน และกุฏิวิหารสาหรั บพระภิกษุ สงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็ น
สถานที่ที่เงียบสงัด และเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้กบั ผูค้ นที่มาศักการะ
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จากนั้น
เย็น
ทีพ่ กั
วันทีเ่ จ็ด

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองพุทธคยา
พุทธคยา – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินคยา เมืองพุทธคยา
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ FD 123 (**มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
********************************************************

10.40 น.
14.50 น.

(เช้ า/-/-)

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตาราง ราคา อินเดีย เนปาล บินแอร์ เอเชีย (FD) 7 วัน 6 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

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

29,900

29,900

28,900

6,000

16 ธ.ค. 62

22 ธ.ค. 62

24+1

24,900

24,900

23,900

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

24,900

24,900

23,900

6,000
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27 ม.ค. 63

02 ก.พ. 63

24+1

25,900

25,900

24,900

6,000

อัตราค่ าบริการรวม









ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 % และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่ าดาเนินการ 1,300 บาท (เป็ นแบบ DOUBLE ENTRY เข้ า-ออกได้ 2 ครั้ง
และอนุญาตให้ อยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน)
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศเนปาล 1,000 บาท
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :

BT-GAY02_FD_NOV19-JAN20

 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอืน่ ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่า นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืน่ วีซ่าประเทศอินเดีย-เนปาล 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
 สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ทชี่ ั ดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
 รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
วีซ่าอินเดีย: นารู ปถ่ ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับPASSPORT เต็ม 2 หน้ า จานวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์ รูปเดี่ยว จานวน 1
ไฟล์
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วีซ่าเนปาล: ต้ องเก็บรู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ ตัวจริง จานวน 2 รู ป และ PASSPORT เล่มจริง
 กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่ างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ า
ใช่ จ่าย
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องเตรี ยมสาเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริ ง ภาษาอังกฤษ 2
ฉบับ
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ต้ องเตรี ยมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง 2
ฉบับ

**สแกนสี และ เป็ นไฟล์ PDF เท่ านั้น**

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับ ผิด ชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผู้ เดินทางประสบเหตุ ส ภาวะฉุ ก เฉิ นจากโรคประจาตั ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ เกิด จาก
อุ บั ติ เ หตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ย ว(ซึ่ งลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่า ยทุกอย่ างทางบริ ษั ทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ า งประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ นหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรือแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ ด้านล่างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ะ**
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**
ข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัตสิ ่ วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คานาหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

เด็กหญิง

TITLE:

MRS

MS

MSTR

MISS

ชื่ อ /

MR

NAME:…………………………………………………………น า ม ส กุ ล /SURNAME:………………………………………………(ต ามห น้ า

พาสปอร์ต)
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :
แต่งงาน/ MARRIED
โสด/ UN MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS :………………หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้ น………………………ตาบล/แขวง……………………………….
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณี ย ์ …………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………….
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : ……………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้ น………………………ตาบล/แขวง…………………….
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………….

ประวัตคิ รอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานที่เกิด………………………………..
FATHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด……………………………….
MOTHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่เกิด……………………………….
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ประวัตกิ ารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประวัตกิ ารทางาน

(PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS : …………………………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………….. อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………

*โปรดระบุรายชื่อประเทศทีท่ ่ านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้ า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ ตเป็ นหลัก) (**สาคัญมาก)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

*ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่ ……………………ถ้ าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..
วันทีอ่ อกวีซ่า………………………….สถานทีอ่ อกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าทีไ่ ด้ รับ…………………………
ข้ อมูลของบริษัททีเ่ ชิญในอินเดีย (กรณีวซี ่ าธุรกิจ)
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS : …………………………หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง…………………………………..อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………………
อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้ อมูลทีพ่ กั ทีอ่ นิ เดีย / โรงแรม
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู/่ ADDRESS :………………………...หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………….อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………...
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….
อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ/นามสกุล ผูต้ ิดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS :……………………….. หมู่ที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………….อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………...
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :………………………………………………………………………………………………………………………

