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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

 

รหสัทวัร ์IND205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-GAY78_WE 

บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-GAY78_WE 
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วนัแรก กรงุเทพฯ • สนำมบนิคยำ • เมอืงพทุธคยำ • หมูบ่ำ้นนำงสชุำดำ • แมน่ ำ้เนรญัชรำ 

           (-/บนเครือ่ง/เย็น) 

09.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 ROW D เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทยสมำยล ์THAI 

SMILE (WE) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

12.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพุทธคยำ ประเทศอนิเดยิ โดยเทีย่วบนิที ่WE 327 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 
14.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิคยำ เมอืงพุทธคยำ ประเทศอนิเดีย น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอนิเดยีชา้กว่าประเทศ

ไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ ้ำนนำงสุชำดำ(Sujata 

Village)  มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนาง

สุ ช า ด า เ ป็ น ผู ้ที่ ถ ว า ย ข ้า ว ม ธุ ป า ย า ส ใ ห ้กั บ

พระพุทธเจา้ก่อนตรัสรูร้ะหว่างทางก็จะผ่าน แมน่ ำ้

เนรญัชรำ (Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า 

Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น ้าที่ถา้ฝน

หยดุตก น ้าในแมน่ ้าก็จะแหง้ไปอยา่งรวดเร็ว และจะ

อยูใ่นสภาพทีแ่หง้ สามารถเดนิขา้มไดอ้ยา่งสบาย 

เย็น   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำวทีเ่มอืงพุทธคยำ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

วนัทีส่อง นำลนัทำ • รำชคฤห ์• วดัเวฬุวนัมหำวหิำร • เขำคชิฌกฏู • พทุธคยำ    

                (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงรำชคฤห ์(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในหุบเขา มี

ภูเขาลอ้มรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“เบญจคีรีนค ร ”เ ป็ น เมือ งหลั ก ในกา ร เผยแพร่

พระพุทธศาสนา ซึง่พระพุทธองค์ทรงประดิษฐาน

พระพทุธศาสนาไว ้ณ กรงุราชคฤหแ์หง่นีม้ากมาย 

จากนัน้ น า ท่ า น เ ดินท า งสู่  มหำล ัยน ำล ันท ำ

(Nalanda University) มหาวทิยาลัยสงฆแ์ห่งแรก

ของโลก สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช โดยมี

จุดประสงคใ์หเ้ป็นสถานศกึษาของพระภกิษุในพระพุทธศาสนา มกีารสอนในหลากหลายวชิา ทัง้ พุทธ

ปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นตน้ มพีระสงฆจ์ากต่างประเทศเดนิทางมาศกึษาที่

มหาวทิยาลัยแห่งนี้เป็นจ านวนมากแต่ครัง้พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานัน้ถูกเขา้ใจว่าเป็นป้อมปราการ

ขนาดใหญ ่จงึถกูทหารชาวมสุลมิเตริก์เขา้ท าลาย ท าใหค้ัมภรี ์ทางศาสนาถกูเผาทัง้หมด 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นสู ่ทีค่มุขงัพระเจำ้พมิพสิำร เป็นสถานทีส่ าคัญใน

ประวัตศิาสตรท์างพระพุทธศาสนามลีักษณะเป็นซากฐาน

ก าแพงสูงประมาณ 6 ฟุตลอ้มรอบบริเวณ ซึง่จากจุดนี้

สามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอัน

สวยงามไดอ้ีกดว้ย น าท่านสู่ วดัเวฬุวนัมหำวหิำร พระ

วหิารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถงึ วัดสวนป่าไผ่ 

เป็นวัดแหง่แรกในพระพุทธศาสนา ตัง้อยูใ่กลเ้ชงิเขาเวภารบรรพต บนรมิฝ่ังแมน่ ้าสรัสวดซี ึง่มตีโปธาราม 

(บอ่น ้ารอ้นโบราณ)และวัดนีย้งัเป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กพ่ระสาวกจ านวน 1,250 

รปู ซึง่ในปัจจบุนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่ีร่ม่รืน่  

จากนั้นน าท่านสู่ ตโปธำรำม เป็นบ่อน ้ารอ้นโบราณ (Hot 

Water Spring)อันศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีอายุ

มากกว่า 2,000 ปีเป็นที่อาบน ้าสาธารณะของวรรระต่างๆ 

วธิีการอาบจะแบ่งเป็นชัน้ๆตามวรรณะสูงต ่าเชือ่กันว่าการ

อาบน ้า ณ ที่แห่งนี้จะสามารถช าระบาปและรักษาโรคได ้  

จากนั้น  เดินทางสู่ เขำคชิฌกูฏ  (Girdhkut Cave)มี

ลักษณะเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึน้ และเป็นลานกวา้ง 

จดุเด่นทีน่่าสนใจคอื อฐิปรักหักพังลักษณะทรงสีเ่หลีย่ม ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระพุทธเจา้กอ่นเสด็จดับ

ขนัปรพินพิพาน และกฏุวิหิารส าหรับพระภกิษุสงฆอ์กีหลายท่าน และยังเป็นสถานทีท่ีเ่งยีบสงัด และเป็น

ทีย่ดึเหนีย่วจติใจใหก้บัผูค้นทีม่าศักการะ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุทธคยำ 

เย็น   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำวทีเ่มอืงพุทธคยำ 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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วนัทีส่ำม เมอืงพทุธคยำ • เมอืงพำรำณส ี• สำรนำถ • ลอ่งเรอืแมน่ ำ้คงคำ • ชมพธิคีงคำอำรตี

                        (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงพำรำณส ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระวัติ

ความเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศอนิเดยีและยังจัดเป็นเมอืงทีม่ผีูอ้ยู่

อาศัยตอ่เนือ่งยาวนานทีส่ดุในประวัตศิาสตรโ์ลกอกีดว้ย 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม สงัเวชนยีสถำน สำรนำถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที ่3เดมิมชีือ่ว่า“ป่ำอสิปิตน

มฤคทำยวนั”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานทีท่ีพ่ระ

พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ 

ลวดลายดอกไมท้ีร่อบองคพ์ระสถูป เป็นศลิปะของยคุ

คุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอฐิขา้งในพระสถูปเป็น

ของยคุ เมารยนั จงึสันนษิฐานไวว้า่ สรา้งขึน้ในรัชสมัย

ของพระเจา้อโศกน าชมเสำพระเจำ้อโศก สรา้งขึน้

เพือ่เป็นสัญลักษณ์ ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐม

เทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความสงบและความหลุดพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสงิค ์4 ตัว เสามฐีานบัว

คว ่า และฐานเสาทัง้ 4 ดา้น สลักเป็นธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ โค และสงิค ์ 

เย็น   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม      

จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืสูแ่มน่ ำ้คงคำชมความสวยงาม

ของเมอืงพาราณส ีและชมพธิคีงคำอำรตหีรอืทีเ่รยีก

อกีอย่างว่า พธิบีูชาไฟ เป็นพธิกีรรมหนึง่ทีป่ฎบิัตกิันมา

แตโ่บราณ เป็นการแสดงความเคารพสงูสดุตอ่พระแมค่ง

คา แตไ่มเ่พยีงแคบ่ชูาไปเทา่นัน้ ยงัมหีลายอยา่งทีใ่ชใ้น

การประกอบพธิ ีเชน่ สังข,์ ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรอืหมอ้

ใสน่ ้า,การบรู, ดอกไม,้ ก ายาน, ตะเกยีงน ้ามนัฆ,ีพัดขนนกยงู และแสห้างจามร ีเป็นตน้ (พเิศษ! กระทง

ลอยขอพรแมน่ ำ้คงคำ) 

ทีพ่กั  THE FERN OR AMAYA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว ทีเ่มอืงพำรำณส ี

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

วนัทีส่ ี ่  ลอ่งเรอืชมพระอำทติยข์ ึน้ • พทุธคยำ หรอื วดัมหำโพธิ ์  (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

เชา้  น าทา่นลอ่งเรอืชมควำมสวยงำมของพระอำทติยข์ ึน้ในตอนเชา้ จากนัน้กลับเขา้สูโ่รงแรม 

 บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุทธคยำ ใชเ้วลา
ในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง 

เทีย่ง               บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่พุทธคยำ หรอื วดัมหำโพธิ(์Mahabodhi Temple) ทีเ่ป็นจุดก าเนดิของศาสนา

พุทธ เพราะเป็นสถานทีท่ีเ่จา้ชายสทิธัตถะ ไดต้รัสรูอ้นุตรสัมมาสัมโพธญิาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

ทีน่ี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแลว้ เมือ่พระพุทธองคไ์ดต้รัสรูแ้ลว้ พระองคก์็ไดป้ระทับอยู่ ณ พุทธคยา 

เพือ่เสวยวมิุตตสิุข (ความสุขอันเกดิจากความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห ์โดยม ีตน้พระศรมีหาโพธิ ์เป็น

ตน้ไมแ้หง่การตรัสรู ้มทีัง้หมด 4 ตน้ นับเป็นอนุสรณ์สถานอนัทรงคณุคา่และสถานทีแ่หง่นีย้งัไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

 

 

 

 

เย็น   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำวทีเ่มอืงพุทธคยำ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิคยำ • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                   (เชำ้/บนเครือ่ง/-) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยัเตรยีมตวัเดนิทำงกลบัประเทศไทย 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิคยา เมอืงพทุธคยา เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

โดยเทีย่วบนิที ่WE 328 (มบีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

******************************************************* 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตำรำง รำคำ อนิเดยี พุทธคยำ พำรำณส ีรำชคฤห ์(WE) 5 วนั 4 คนื 

วนัเดนิทำง ไฟลทบ์นิ จ ำนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

02 – 06 พ.ย. 65 WE327/WE328 20+1 27,999 27,499 26,999 5,000 

30 – 04 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 25,999 25,499 24,999 5,000 

07 – 11 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 29,999 29,499 28,999 5,000 

28 – 01 ม.ค. 66 

**NEW YEAR** 
WE327/WE328 

    

20+1 31,999 31,499 30,999 5,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Smile Airways (WE) 

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.

ตอ่ 1 ใบ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื อนิเดยีมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกกัตัวเพิม่เตมิ  

และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 

 วซี่ำเขำ้ประเทศอนิเดยีเป็นแบบ E-VISA 1,000 บำท คำ่ด ำเนนิกำร 500 บำท  (เป็นแบบเขำ้-ออกได ้

1 คร ัง้ และอนุญำตใหอ้ยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามประกาศของ

ประเทศอนิเดยี** 

 ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้่วยคนขับรถ 50 USD/ทรปิ/ลูกทัวร1์ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 21 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณา

ช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่า

กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบใุหช้ดัเจนกอ่นท าการจอง กรณีแจง้ลว่งหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซีำ่ประเทศอนิเดยี 10 วนัลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง 

 สแกนหนา้พาสปอรต์สทีีช่ดัเจน หา้มถ่ายจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 

เดอืน 

 รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2*2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ 1 รปู หนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน ไมเ่บลอ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ  

เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา 

+ หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งเตรียมส าเนาสูตบิัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูตบิัตรตัวจริง 

ภาษาองักฤษ 2 ฉบบั 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ เปลีย่นชือ่-นามสกลุ ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ภาษาองักฤษ

ตัวจรงิ 1 ฉบบั 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

*สแกนส ีและ เป็นไฟล ์PDF เทำ่น ัน้** 

**กำรพจิำรณำขึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู ในกรณีวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกประเทศอนิเดยี 

ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หทุ้กกรณี** 

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่า

ทัวรทั์ง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกับใบหนา้ปัจจบุัน ถงึจะยังไมห่มดอายก็ุตาม 

อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดังนัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงและรำยกำรทวัรอ์ยำ่งละเอยีดทกุหนำ้อยำ่งถอ่งแท้

แลว้จงึ มดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขตำ่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรำยกำรทวัรท์ ัง้หมด** 

 

************************************************************** 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS.    

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:…………………………………………..…………(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

ศาสนา RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………………….…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………….... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

ประวัติครอบครวั (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 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : ………………..…………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………..................  
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต……………….……………………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………….. 

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็น

หลัก) (**ส าคัญมาก) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

*ท่านเคยได้รบัวซ่ีาประเทศอินเดยีหรอืไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา……………………………………………….…………..                                                                                                                                

วันทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา……………………….………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รบั………………………………..……  

 

ข้อมูลของบรษัิททีเ่ชิญในอินเดยี (กรณวีซ่ีาธุรกิจ) 

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : ………………………..……หมู่ท่ี……………….…………ตรอก/ซอย……………………….…………..หมู่บ้าน………………….…………….  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด……………………….……………..รหัสไปรษณีย์…………………  

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

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….       

 

ข้อมูลทีพั่กทีอิ่นเดยี / โรงแรม    

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………………..รหัสไปรษณีย์………………...  

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

อีเมลล์/E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………………..…….. หมู่ท่ี…………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….หมู่บ้าน…………………………….…..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………….…………จังหวัด………………………..………..รหัสไปรษณีย์…………………...  

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


