UTR201568

UTR201568

วันแรก

กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมูบ
 า นนางสุชาดา • แมนา้ํ เนรัญชรา
 (-/บนเครือ
่ ง/เย็น)

09.30 น.

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทย
สมายล์ THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

12.20 น.

ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ WE 327 (มีบริการอาหารบน
เครื่อง)

14.00 น.

เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
เป็ นที่เรียบร้ อย พบการต้ อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้ าหน้ าที่ (**เวลาท้ องถิ่นของประเทศอินเดีย
ช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย)

UTR201568

จากนั้น

นําท่านสู่ หมู่บา้ นนางสุชาดา(Sujata Village) มีลักษณะเป็ นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดา
เป็ นผู้ท่ถี วายข้ าวมธุปายาสให้ กบั พระพุทธเจ้ าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้ าํ เนรัญชรา
(Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็ นแม่นาํ้ ที่ถ้าฝนหยุด
ตก นํา้ ในแม่นาํ้ ก็จะแห้ งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพที่แห้ ง สามารถเดินข้ ามได้ อย่าง
สบาย

เย็น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองพุทธคยา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาํ เสนอเบื้องต้ นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

UTR201568

วันทีส
่ อง

นาลันทา • ราชคฤห • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา

 (เชา/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่อยู่ใน
หุบเขา มีภเู ขาล้ อมรอบ 5 ลูก จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เบญจคีรีนคร”เป็ นเมืองหลักใน
การเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ ณ กรุง
ราชคฤห์แห่งนี้มากมาย

จากนั้น

นําท่ านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ งแรกของ
โลก สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้ เป็ นสถานศึกษาของพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิ ฎก วรรณคดี
แพทยศาสตร์ เป็ นต้ น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่ งนี้เป็ น
จํานวนมากแต่ครั้งพ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้ าใจว่าเป็ นป้ อมปราการขนาดใหญ่ จึง
ถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้ าทําลาย ทําให้ คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด

UTR201568

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นําท่านสู่ ทีค่ ุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็ นสถานที่สาํ คัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามี
ลักษณะเป็ นซากฐานกําแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล้ อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็น
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้ อีกด้ วย นําท่านสู่ วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร พระ
วิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่ าไผ่ เป็ นวัดแห่ งแรกในพระพุทธศาสนา
ตั้งอยู่ใกล้ เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่ นาํ้ สรัสวดีซ่ึงมีตโปธาราม (บ่อนํา้ ร้ อนโบราณ)
และวัดนี้ยังเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้ าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจํานวน 1,250 รูป ซึ่ง
ในปัจจุบันยังคงเป็ นซากโบราณสถานในสวนไผ่ท่รี ่มรื่น

UTR201568

จากนั้น

นําท่านสู่ ตโปธาราม เป็ นบ่ อนํ้าร้ อน
โ บ ร า ณ (Hot Water Spring)อั น
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ท่มี ีอายุ
มากกว่ า 2,000 ปี เป็ นที่ อ าบนํ้ า
สาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบ
จะแบ่ งเป็ นชั้นๆตามวรรณะสูงตํ่าเชื่อ
กันว่าการอาบนํา้ ณ ที่แห่งนี้จะสามารถ
ชําระบาปและรั กษาโรคได้ จากนั้น เดินทางสู่ เขาคิชฌกู ฏ (Girdhkut Cave)มีลักษณะ
เป็ นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้น และเป็ นลานกว้ าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรง
สี่เหลี่ยม ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระพุทธเจ้ าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏวิ ิหารสําหรับ
พระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็ นสถานที่ท่เี งียบสงัด และเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ กับ
ผู้คนที่มาศักการะ
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จากนั้น

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา

เย็น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองพุทธคยา
(โรงแรมที่ร ะบุ ใ นรายการทัว ร์ เ ป็ นเพี ย งโรงแรมที่นํา เสนอเบื้ องต้ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

UTR201568

วันทีส
่ าม

เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ลองเรือแมนา้ํ คงคา • ชมพิธค
ี งคาอารตี
 (เชา/กลางวัน/เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่มีประวัติ
ความเป็ นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นเมืองที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของประเทศอินเดียและยังจัดเป็ น
เมืองที่มีผ้ ูอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สดุ ในประวัติศาสตร์โลกอีกด้ วย

เทีย่ ง

UTR201568

 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นําท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็ นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีช่ือว่า“ป่ าอิสิปตน
มฤคทายวัน” สักการะ ธรรมเมกสถู ปสถานที่ท่พี ระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ ท่รี อบองค์พระสถูป เป็ นศิลปะของยุคคุปตะแต่การสํารวจพบว่า
แผ่นอิฐข้ างในพระสถูปเป็ นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ ว่า สร้ างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ า
อโศกนําชมเสาพระเจ้าอโศก สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงพระปฐม
เทศนา ประกอบด้ วยทางแห่ งความสงบและความหลุดพ้ น บนยอดเสาจะเป็ นรูปสิงค์ 4 ตัว
เสามีฐานบัวควํ่า และฐานเสาทั้ง 4 ด้ าน สลักเป็ นธรรมจักรและรูปช้ าง ม้ า โค และสิงค์

เย็น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นําท่านล่องเรือสู่แม่น้ าํ คงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือ
ที่เรียกอีกอย่างว่า พิธบี ูชาไฟ เป็ นพิธกี รรมหนึ่งที่ปฎิบัติกนั มาแต่โบราณ เป็ นการแสดงความ
เคารพสูง สุด ต่ อ พระแม่ ค งคา แต่ ไ ม่ เ พี ย งแค่ บู ช าไปเท่ า นั้ น ยั ง มี ห ลายอย่ า งที่ใ ช้ ใ นการ
ประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้ อใส่นาํ้ ,การบูร, ดอกไม้ , กํายาน, ตะเกียง
นํา้ มันฆี,พัดขนนกยูง และแส้ หางจามรี เป็ นต้ น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ าํ คงคา)
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ทีพ่ กั

THE FERN OR AMAYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่ มืองพาราณสี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาํ เสนอเบื้องต้ นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีส
่ ี่

เช้ า

ลองเรือชมพระอาทิตยขน
ึ้ • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์

นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ า จากนั้น กลับเข้ าสู่โรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

UTR201568

 (เชา/กลางวัน/เย็น)

จากนั้น
เทีย่ ง
จากนั้น

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรื อ วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) ที่เป็ นจุ ดกําเนิ ดของ
ศาสนาพุทธ เพราะเป็ นสถานที่ท่เี จ้ าชายสิทธัตถะ ได้ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าที่น่ีเป็ นเวลา 2,500 กว่าปี มาแล้ ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ ตรัสรู้แล้ ว พระองค์ก ็
ได้ ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้ น) อยู่ 7
สัปดาห์ โดยมี ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เป็ นต้ นไม้ แห่งการตรัสรู้ มีท้งั หมด 4 ต้ น นับเป็ นอนุสรณ์
สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่ งนี้ยังได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ประเภทมรดก
ทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้ วย

UTR201568

เย็น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวทีเ่ มืองพุทธคยา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาํ เสนอเบื้องต้ นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีห
่ าสนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า

 (เชา/บนเครื่อง/-)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

UTR201568

15.00 น.

ได้ เวลาอันสมควร เดินทางเข้ าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยเที่ยวบินที่ WE 328 (มีบริการอาหารบนเครือ่ ง)

19.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
*******************************************************

UTR201568

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเทีย่ ว

ตาราง ราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ (WE) 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง

ไฟลท์บนิ

จํ านวน

ผูใ้ หญ่

02 – 06 พ.ย. 65

WE327/WE328

20+1

30 – 04 ธ.ค. 65

WE327/WE328

07 – 11 ธ.ค. 65

WE327/WE328

28 – 01 ม.ค. 66

เด็กมีเตียง เด็กไม่มเี ตียง

พักเดีย่ ว

27,999

27,499

26,999

5,000

20+1

25,999

25,499

24,999

5,000

20+1

29,999

29,499

28,999

5,000

31,999

31,499

30,999

5,000

20+1
WE327/WE328

**NEW YEAR**

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตัว๋ เครื่องบินแล้ ว**
อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Smile
Airways (WE) เป็ นตัว๋ หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพัก
ห้ องเดี่ยว)
 ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

UTR201568

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 นํา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่ารถโค้ ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์นาํ เที่ยวตามรายการ
 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้ รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่ค้ ุมครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่ค้ ุมครองโรคประจําตัว
ของผู้เดินทาง
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถอื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์
,ซักรีดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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-

หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้ อกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินด้ วย
ตนเอง

- วีซ่าเข้าประเทศอิ นเดียเป็ นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่ าดําเนินการ 500 บาท (เป็ นแบบ
เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามประกาศของประเทศอินเดีย**
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ)
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ตามสินนํา้ ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป
ค่ะ)
- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
เงือ่ นไขการสํารองทีน่ งและการยกเลิ
ั่
กทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณา
ชําระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊ )
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด
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 ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุป๊ )
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้ องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด
ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก
หรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก
กรณี
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เงือ่ นไขอื่น ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่าน ขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อน
การเดินทาง
 กรณีท่ที ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้ งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
เอกสารทีใ่ ช้ในการยืน่ วีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 สแกนหน้ าพาสปอร์ตสีท่ชี ัดเจน ห้ ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือน
 รูป ถ่ า ย : รูป สี ขนาด 2*2 นิ้ ว พื้ นหลั งสีขาวเท่า นั้ น 1 รูป หน้ าตรง ไม่ ย้ ิมเห็นฟั น ไม่ เบลอ ไม่ ใ ส่
เครื่องประดับเก็บผมให้ เรียบร้ อย
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 กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอม
ให้ บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ต
ของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
 กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้ องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัว
จริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
 กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ

*สแกนสี และ เป็ นไฟล์ PDF เท่านั้น**
**การพิจารณาขึ้ นอยู่กบั ทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํา นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,
การประท้ วง,การนั ด หยุ ด งาน,การก่ อจลาจล หรื อ กรณีท่า นถู กปฎิเ สธการเข้ า หรื อ ออกเมื องจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ชํา ระค่ า ใช้ จ่า ยให้ ตัว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการ
บิน
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 กรณีท่กี ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ
ที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก ็
ตาม อาจทําให้ ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํ ให้
ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้ องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการ
จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ชี ัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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**กรุณากรอกข้ อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ะ**

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง
แท้แล้วจึ ง มัดจํ าเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไข
ต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ท้ งั หมด**

**************************************************************
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ข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
คํานําหน้ า : นาย
TITLE:

นาง
MR.

นางสาว
MRS.

เด็กชาย
MS.

เด็กหญิง
MSTR.

MISS.

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………
นามสกุล/SURNAME:…………………………………………..…………(ตามหน้ าพาสปอร์ต)
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :

แต่งงาน/ MARRIED

โสด/ UN MARRIED

หย่าร้ าง/DIVORCE
ศาสนา RELIGION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่/ ADDRESS :………………..หมู่ท่…ี ………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตําบล/
แขวง……………………………….…
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………
อีเมลล์……………………………………....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่…ี …….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………
ตําบล/แขวง…………………..…
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อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………
อีเมลล์……………………………..……….
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานที่
เกิด………………………………………………..…….
FATHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH
ชื่อ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานที่
เกิด…………………………………………………….
MOTHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH
…………………………สถานที่

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

NATIONALITY

PLACE

OF

BIRTH
ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION)
อาชีพ /
OCCUPATION:…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…...
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME
:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ WORK PHONE
NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่/ ADDRESS : ………………..…………….หมู่ท่…ี …………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บ้าน…………………………..................
ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต……………….……………………จังหวัด…………………………………
รหัสไปรษณีย์………………..
*โปรดระบุรายชื่อประเทศทีท่ ่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้า-ออก
ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็ นหลัก) (**สําคัญมาก)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………
*ท่านเคยได้รบั วีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่………………………
ถ้าเคยโปรดระบุหมายเลขวีซ่า……………………………………………….…………..
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วันทีอ่ อกวีซ่า………………………….สถานทีอ่ อกวีซ่า……………………….………………………… ประเภทวีซ่าที่
ได้รบั ………………………………..……

ข้อมูลของบริษทั ทีเ่ ชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ)
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME
:………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
ที่อยู่/ ADDRESS : ………………………..……หมู่ท่…ี …………….…………ตรอก/ซอย……………………….…………..
หมู่บ้าน………………….…………….
ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด……………………….……………..
รหัสไปรษณีย์…………………
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE
NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………………………
อีเมลล์/E-MAIL
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
ข้อมูลทีพ่ กั ทีอ่ ินเดีย / โรงแรม
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME:
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…….…….
ที่อยู่/ ADDRESS :………………………...หมู่ท่…ี …………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บ้าน………………………………………………..
ตํ า บ ล / แ ข ว ง ………………………………….อํ า เ ภ อ / เ ข ต …………………………………จั ง ห วั ด ……………………………………..
รหัสไปรษณีย์………………...
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เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………….………..……...
อีเมลล์/E-MAIL
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ/นามสกุล ผู้ตดิ ต่อที่ไทย
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่/ ADDRESS :………………………..…….. หมู่ท่…ี ………………..…….ตรอก/ซอย………………………………….
หมู่บ้าน…………………………….…..
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………….…………จังหวัด………………………..………..
รหัสไปรษณีย์…………………...
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER
:…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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