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หมายเหตุ ตารางการบินและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมแจงลวงหนา แตจะคำนึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเปนสำคัญ 

นำพาทุกทานสูเสนทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิต ณ ดินแดนพุทธภูมิ สถานที่องคบรมศาสดาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  

✪ รวมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลใหกับชีวิต ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ สหชาติและตนไมแหงการตรัสรู 

✪ เวียนเทียน แหผาหมหลวงพอพระพุทธเมตตา ถวายผาอาบน้ำฝน ทอดผาปา ปฏิบัติบูชามากมาย 

✪ เขาคิชฌกูฏิ หลวงพอพระองคดำ เมืองราชคฤหและนาลันทา 

✪ บานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา ดงคสิริ วัดนานาชาติ  

✪ บินตรงลงสูพุทธคยา ใหทานเดินทางอยางปลอดภัยและสบายที่สุด 

✪ พักโรงแรม พรอมเสริมอาหารไทย 

โปรแกรมและสิงอำนวยความสะดวก 
(Accommodation)

อาหาร 
เชา/กลางวัน/เย็น ที่พัก

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ พุทธคยา อาหารบนเครื่อง

บินโดยสายการบิน
🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

วันที่ 2 ราชคฤห เขาคิชฌกูฏิ นาลันทา หลวงพอ

องคดำ
🍽 🍽 🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

วันที่ 3 ดงคสิริ บานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา วัด

นานาชาติ
🍽 🍽 🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

วันที่ 4 เต็มอิ่มมหาโพธิเจดีย พุทธคยา และ ชอป

ปงสินคาของฝาก
🍽 🍽 🍽 Maya Heritage หรือเทียบเทา

พุทธคยา

วันที่ 5 พุทธคยา เดินทางกลับประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 
🍽 🍽 อาหารบน

เครื่องบินโดย

สายการบิน
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นดัหมายเวลา 09.30 น. พรอมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู อาคาร 1  ชัน้ 4 เชญิทีป่ระตู 1-3 สายการบนิ Thai Smile Flight WE 327 เพือ่ตรวจ

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เจาหนาทีฟ่าฟา ทราเวล  รอทกุทานเพือ่เตรยีมสัมภาระ โหลดข้ึนเครือ่ง นำ้หนกัสัมภาระ ตามเง่ือนไขขอ

กำหนดของสายการบนิ นำ้หนกักระเปา 20 ก.ก. ถอืข้ึนเครือ่งได 7 ก.ก. 

12.20 น. ออกเดนิทางสูประเทศอนิเดีย ดวยสายการบนิ Thai Smiles ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30นาท ีเวลาของอนิเดียชากวาไทย 

ประมาณ 1ชัว่โมง 30 นาท ีถงึสนามบนิคยา ตามเวลาทองถิน่ (ประมาณ 14.00 น.) 

14.00 น.  พาทกุทานทำเรือ่งผานดานคยา (Gaya Immigration) ประเทศอนิเดยี รบักระเปา พรอมออกเดนิทางเขาเมืองพทุธคยา โดยรถบสั

ปรบัอากาศ และตอนรบัพระธรรมฑูตสายอนิเดีย เนปาล รอทกุทานทีพ่ทุธคยา 

เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม Hotel Maya Heritage / Similar  

พาทุกทานเขากราบสักการะ มหาโพธิเจดีย เมืองพุทธคยา อิสระใน การทำบุญและเจริญจิตภาวนา พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ สถานที่

ตรสัรู จดุนีเ้ปนจดุทีพ่ทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสัก ครัง้หนึง่ในชวีติ 

"ตนพระศรีมหาโพธิ์” ตนไมแหงการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเปน ๑ ใน ๗ สหชาติ ขององคสมเด็จบรมศาสดาสัมมาสัม

พุทธเจายังคงต้ังตระหงานในใจเราเสมอๆ คราวใดที่ไดนอมรำลึกนึกถึงคราวไดไปกราบ ไดไปใกลๆ ดุจไดกราบแทบบาทองคพระ

ศาสดา ๑ สถานที่ความศักด์ิและเปนศูนยรวมจิตใจ ของเหลาพุทธบริษัททั่วสารทิศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย 

พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเทา 
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วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ พุทธคยา Maya Heritage / หรือเทียบเทา -/ กลางวัน /  เย็น
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นำพาทุกทานออกเดินทางตอเพื่อเยือนเมืองราชคฤห และเมืองนาลันทา ดินแดนแหงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดข้ึนครั้งพุทธกาล ใช

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รวมกันทำบุญทอดผาปาวัดไทยลัฏธิวัน เมืองราชคฤห และยังเปนวัดไทยทีท่านสามารถแวะพักรับ

ประทานน้ำด่ืมและแวะพักหองน้ำได และสามารถซ้ือของฝากเพื่อรวมบุญกับทางวัดไดอีกดวย 

หลังจากนั้น ฟาฟาทราเวลจะพาทุกทานเยี่ยมชม พระมูลคันธกุฎีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห

ประเทศอินเดียซ่ึงเขาคิชฌกูฏเปนสถานที่ประทับจำพรรษาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพรรษาที่ ๒ ,๕ ,๗ และพรรษา

สุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานคู และประกอบดวยคูหาอันเปนกุฏิของอัครสาวกทั้ง ถ้ำสุกรขาตา ของพระสารีบุตร และถ้ำของ

พระโมคคัลลานะ เม่ือข้ึนไปดานบน บรรยากาศจะสงัดรมเย็นและสัปปายะมาก แมจะมีผูคนข้ึนลงในแตละวันเพื่อมานมัสการกันเปน

จำนวนมาก แตลมเย็นๆ ที่พัดผานทิวเขา  ทิวเขารอบๆ ใหญโต หางไกลเสียงอึกทึกครึกโครมของตัวเมือง คิชฌกูฏเปนสถานที่เงียบ

สงัดเหมาะสำหรับจิตพึงใหอยูในความสงบ ทั้งอากาศและบรรยากาศเปนที่โนมนาวจิตใจใหใสสะอาดไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้

พระพุทธองคจึงมักเสด็จมาประทับที่นี่เสมอ ทานสามารถเดินชมบรรยากาศทิวเขา เขาคิชฌกูฏ ไดชมทัศนียภาพอันงดงามของเมือง 

ราชคฤหอันลอมรอบดวยภูเขาเปนแนวกำแพงงดงาม อีกทั้งสามารถเลือกจางชาวอินเดีย แบกเสลี่ยงสำหรับทานทีต่องการความชวย

เหลือพิเศษไดอีกดวย 

หลังจากนั้นนำพาทุกทาน สูวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระเจาพิมพิสาร ผูครองแควนมคธ ขอพุทธานุญาตในการต้ังวัดแหง

นี้ ที่เรานั้นทราบกันเปนอยางดีนั่นคือ “วัดเวฬุวัน” หลากหลายเหตุการสำคัญครั้งพุทธกาลเกิดข้ึนที่วัดนี้ อาทิ ปรากฏการณ

จาตุรงคสันนิบาต ในวันมาฆบูชา เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองราชคฤห  

สักการะหลวงพอพระองคดำ เมืองนาลันทา เดินทางตอจากเมืองราชคฤหประมาณ 30 นาที สักการะพระพุทธธูปอันศักด์ิสิทธ์ิเมือง 

นาลันทา ที่ชาวพุทธนักทองเทียวผูมีศรัทธาตางมาสักการะ “หลวงพอองคดำ” เปนพระพุทธรูปองคเดียวเทานั้น ที่เหลือจากการทำลาย

ในครั้งสงครามศาสนาที่เขามายึดทำลายอินเดีย เปนพระพุทธรูปองคเดียวเทานั้นที่เหลือรอดจากการถูกทำลายของมุสลิม และไมถูก

อังกฤษยึดไป ชาวบานไดมาดูแลรักษาหลวงพอดำไว หากเกิดการเจ็บปวยก็จะนำน้ำมันมาลูบองคพระแลวอธิษฐานขอใหหลวงพอ

รักษาโรคตางๆ นับเปนมหัศจรรยวาโรคตางๆ ไดถูกรักษาดวย “พลังความศักด์ิสิทธ์ิ” ของพระองคทาน แมแตปจจุบันชาวพุทธผูแสวง

บุญชาวไทยตางไดเดินทางไปสักการะและอธิษฐานขอพรจากทานรักษาโรคตางๆ หายไดอยางนาประหลาดใจ นับเปนเรื่องอัศจรรยยิ่ง 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

วันที่ 2 ราชคฤห เขาคิชฌกูฏิ นาลันทา หลวงพอองคดำ Maya Heritage / หรือเทียบเทา เชา / กลางวัน /  เย็น
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หลังจากสักการะพอพร หลวงพอพระองคดำ เรียบรอยแลว นำพาทุกทานเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก ที่เคยรุงเรือง

สุดในครั้งพุทธกาล กอนที่จะโดนทำลาย มหาวิทยาลัยนาลันทา (เกา) ปจจุบันเหลือเพียงซากอาคารและส่ิงกอสราง แตยังคงเหลือให

เห็นความรุงเรืองในอดีต และกราบสักการะพระสถูปขององคพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระผูมีพพระภาคเจาอีกดวย 

เมอืงนาลนัทา มขีองฝากขึน้ชือ่  ทบัทมิผลใหญ แดงสด และราคายอมเยา สามารถซือ้เปนของฝากกลบัไทยได 

เดินทางกลบัพุทธคยา ใชระยะเวลาประมาณ ๒ ชัว่โมง รบัประทานอาหารเยน็ 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

ชวงเชาที่สดใส พาทุกทานดงคสิริ สถานที่พระมหาโพธิสัตวสิทธัตถะ ทรง

บำเพ็ญทุกรกิริยาอยู ๖ พรรษา ทรงไดคนพบสัจธรรมอันชื่อวาการทำ

ทุกรกิริยานี้ ไมใชทาง (บรรลุ) ดวยการเดินทางสายกลางจึงจะเปนเสนทางที่

พอดีที่สุด การชมดงคสิรินี้ จะเปนเนินเขาไมสูงนัก และทานสามารถเลือก

จางชาวอินเดีย แบกเสลี่ยงสำหรับทานทีต่องการความชวยเหลือพิเศษไดอีก

ดวย  

บานนางสุชาดา  (SUJATA KUTI) พระนางสุชาดา คือ  ผูที่ถวายขาวมธุปายาส (ขาวที่หุงดวยนมโคลวน) ใหกับพระพุทธเจากอนที่จะ

ตรัสรู ระหวางทางไปบานนางสุชาดาจะตองนั่งรถผานแมน้ำเนรัญชราซ่ึงเปนสถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการถวาย

ขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคำจากนางสุชาดาและพระองคไดอธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาด

ทองคำลอยทวนสายน้ำ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม เมืองพทุธคยา 

ชวงบาย  คณะ ทำบุญถวายผาปา ณ วัดไทยพุทธคยา และวัด

นานาชาติ  หลังจากนั้น และนำพาทุกทานสู มหาโพธ์ิพุทธเจดีย ตน

พระศรีมหาโพธ์ิ เพื่อสวดมนตทำวัตร อีกครั้ง หลังจากนั้น เปน 

อิสระ Free Time  สำหรับทานที่ตองการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ ตน 

พระศรีมหาโพธ์ิ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความสมัครใจการเดินทาง 

ไปตนพระศรีมหาโพธ์ิจากโรงแรมที่พัก สามารถใชรถ สามลอขนาด

เล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสมารถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถเดินชมรานคาตางๆได

ตลอดเสนทาง 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

วันที่ 3 ดงคสิริ บานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา วัดนานาชาติ Maya Heritage / หรือเทียบเทา เชา / กลางวัน /  เย็น
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เชา  นำทกุทานเขากราบนมัสการ พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ 

สถานทีต่รสัรู มหาโพธเิจดยี ตนพระศรมีหาโพธ์ิ จดุนีเ้ปนจดุที่

พทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสักครัง้หนึง่ในชวีติ โปรแกรมทวัร 

เนนทีพ่ทุธคยา เปนหลกั ทานสามารถเต็มอิม่พทุธคยา ตลอดวนั อยางคุม

คา ณ สถานทีอ่นัศักด์ิสิทธ์ินี ้ทานสามารถทำกจิกรรมอนัมงคลไดอยาง

เต็มที ่อาท ิ

☑ รวมกนัถวายผาหุมสกัการะ องคพระพทุธเมตตา 
☑ รวมกนั สวดมนต เจรญิจติภาวนา ใตตนพระศรมีหาโพธ์ิ 
☑ ปฏบิติัธรรม ตามอธัยาศัยบรเิวณโดยรอบ มหาโพธิเจดีย  
☑ เยีย่มชม ๗ สัตตมหาสถาน 
☑ ปฏบิติัธรรมตลอดชวงเชา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

ชวงบาย นำพาทุกทานสู มหาโพธ์ิพุทธเจดีย ตนพระ

ศรีมหาโพธ์ิ เพื่อสวดมนตทำวัตร อีกครั้ง หลังจากนั้น เปน 

อิสระ Free Time  สำหรับทานที่ตองการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ 

ตน พระศรีมหาโพธ์ิ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความสมัครใจการเดินทาง ไปตนพระศรีมหาโพธ์ิจากโรงแรมที่พัก สามารถ

ใชรถ สามลอขนาดเล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสมารถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถเดินชม

รานคาตางๆไดตลอดเสนทาง  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็และสามารถชอปปงสนิคาของฝากไดตามอธัยาศัย โดยหวัหนาทวัร ดูแลและพาเลอืกชมสินคาของฝาก แพค็กระเปาเตรยีมตัวเดินทาง

กลบัไทยในวนัรุงข้ึน 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

วันที่ 4 เต็มอิ่มมหาโพธิเจดีย พุทธคยา และ ชอปปงสินคา

ของฝาก

Maya Heritage / หรือเทียบเทา เชา / กลางวัน /  เย็น
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เชา  คณะ มีสวดมนตทำวัตรเชา ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ พรอมตักบาตรเชา 

** ตามความสมัครใจ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

08.00 น. ชวงเชา วันนี้เปน อิสระ Free Time  สำหรับทานที่ตองการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ ตน พระศรีมหาโพธิ์ และกิจกรรมอื่นๆ ตาม

ความสมัครใจการเดินทาง ไปตนพระศรีมหาโพธิ์จากโรงแรมที่พัก สามารถใชรถ สามลอขนาดเล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสมา

รถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถเดินชมรานคาตางๆไดตลอดเสนทาง 

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก 

12.00 น. เช็คเอาทเตรียมสัมภาระ ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติคยา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

13.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติคยา Flight WE 328 สายการบิน Thai Smile  น้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก. 

15.00 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.40 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. เริม่เดินทางที ่16 ทานข้ึนไป 

2. กรณีทีผู่เดินทาง นอยกวา 16 ทาน ทางบรษัิทฯขอยกเลกิ การเดินทาง หรอื เลือ่นการ

เดินทาง พรอมคืนเงินมัดจำ ใน กรณีทีผู่เดินทางตองการเดินทาง มีคาใชจายเพิม่เติม 

3. ราคานีไ้มรวม คาทปิหวัหนาทวัร มัคคุเทศกทองถิน่ชาว อนิเดีย และ พนกังานขับรถ 

4. ราคาตอทาน สำหรบัทีพ่กั 2 ทานตอหองพกั 

5. พกัเด่ียวเพิม่เงิน ทานละ 5,000 บาท 

6. โปรแกรมทวัรอาจมีการสลบัลำดับการเทีย่วเพือ่ความ เหมาะสม 

7. ในกรณีเทีย่วบนิมีการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยไมแจงใหทราบลวง หนา ทัง้นีจ้ะคำนงึถงึผลประโยชน และจะรกัษาผล  

ประโยชนของทานไวใหไดมากทีสุ่ด 

8. กรณีมีเหตุเลือ่นการเดินทาง นกัทองเทีย่ว ชำระคาปรบักรณี ตองเลือ่นต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิใหม (คาปรบัจากสายการบนิ) และคาปรบัอืน่ๆ ถามี 

9. กรณียกเลกิการเดินทาง ตามเง่ือนไข พรบ.ธุรกจินำเทีย่ว 

a. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทาง ยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผูประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 30 วนักอนวนัทีน่ำเทีย่ว คืนเงินมัดจำ หรอื  

เงินทีร่บัมาเต็ม จำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิข้ึนจรงิ(คาต๋ัวเครือ่งบนิ- คาทำวซีา-คามัดจำทวัรจากตางประเทศ) 

b. นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบไมนอยกวา 15 วนักอนวนัที ่นำเทีย่ว ใหคืนในอตัรารอยละ 50 ของ เงินมัดจำ หรอื 

เงินทีร่บัมาเต็มจำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กดิข้ึน จรงิ(คาต๋ัวเครือ่งบนิ-คาทำวซีา-คามัดจำทวัรจากตาง ประเทศ) 

c. ถานกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกจินำเทีย่วทราบนอยกวา 15 วนักอนวนัทีน่ำ เทีย่ว ไมตองคืนเงินคาบรกิาร 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

วันที่ 5 เดินทางกลับไทย เชา / กลางวัน/ บริการ

โดยสารการบิน



9

อัตรานี้รวม 

1. คาโดยสารเครือ่งบนิ ไปกลบัชัน้ประหยดั นำ้หนกักระเปา 20 กก. ตามชวงเวลาทีร่ะบใุนสัญญา/ใบเสนอราคา ไมรวมคาเลอืกทีน่ัง่ และคาบรกิารเสรมิอืน่ๆ จากสาย

การบนิ 

2. คา Visa แบบ E-visa ประเทศอนิเดีย  ชนดิทองเทีย่ว 30 วนั เขาออกได 2 ครัง้ 

3. คาบรกิารทวัรทีใ่หบรกิารทีป่ระเทศอนิเดีย รวมระยะเวลา 8 วนั 7 คืน พกัโรงแรมและอาหารตามโปรแกรมทวัร 

4. หวัหนาทวัรดูแลจากไทย 1 ทาน 

5. คาประกนัภยัอบุติัเหตุในระหวางการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000บาท) ตามเง่ือนไข 

อัตรานี้ไมรวม 

1. สวนเพิม่เติมอืน่ๆ จากสายการบนิ อาทเิชน คาธรรมเนยีม เชือ้เพลงิ ภาษีสนามบนิ ในกรณีทีท่างสายการบนิแจงเพิม่ เติม 

2. ไมรวม ภาษีมูลคาเพิม่(VAT) เฉพาะคาบรกิารจากบรษัิทฯ 

3. ไมรวม ภาษีหกั ณ ทีจ่าย กรณีนติิบคุคล 

4. คาทปิหัวหนาทวัร มคัคเุทศกทองถ่ินชาวอนิเดีย และ พนกังานขบัรถ 1,200 บาท/ทาน 

5. คาใชจายสวนตัว 

6. คาอาหารม้ือทีน่อกเหนอืจากรายการทีแ่จงไว 

7. ทางโรงแรมและรานอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการจาํหนาย เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล นำ้แข็ง ซอฟทดริง้ค ในทกุๆ  ม้ือ การ นาํเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลเขามาด่ืมเพิม่ในม้ือ 

อาหารมีการคิด คาบรกิารเปดขวด 

8. คาใชจายสวนตัว คาโทรศัพท คาซักรดี 

9. ไมรวมคาเครือ่งด่ืม และอาหารทีส่ั่งพเิศษในรานอาหาร ที ่นอกเหนอืจากทางทวัรจดัให 

10. คาตรวจ ATK หรอื RC PCR ในกรณีตองตรวจ Covid 

11. คาปรบัจากสายการบนิกรณี นำ้หนกัสัมภาระเกนิทีก่ำหนด 
❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมติองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน,การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำทีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง 
ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
     อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
❖ บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

❖ หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชำระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

❖ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912
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❖ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง หรือ หนวย
งานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

❖ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมีอำนาจของบริษัทฯ 
กำกับเทานั้น 

❖ หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงิน
ใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

มดัจำ ทานละ 20,000 บาท ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ
เรยีบรอย ไมคนืเงนิมดัจำ การคนืมดัจำหรอืยกเลกิการเดนิ
ทาง ขึน้กบัเงือ่นไขตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิ 
งวดสดุทาย  ชำระกอนเดนิทาง 30 วนั 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

จัดสงแบบไปรษณีย EMS มาที่  
บริษัท ซอฟตแวร ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) 
1737/54 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (โทร.0634469887/025125568)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เลมจริง  
☑ (อายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 
☑ ตองมีหนาเหลือสำหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
☑ กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. ภาพถาย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ภาพ 
☑ (แบบจัตุรัส พื้นขาว หนาตรง ไมสวมเสื้อขาว / ชุดขาราชการ) 
☑ เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปและขนาดตองถูกตองเทานั้น 

3. International Vaccine Certificate 
   (ยื่นขอแบบออนนไดที่ App หมอพรอม) / สง QRCODE 

4. ขอมูลใบสมัคร 
☑ที่อยูปจจุบัน / เบอรโทร 
☑ชื่อ-สกุล บิดาและมารดา พรอมภูมิลำเนา 
☑ชื่อ-สกุล คูสมรส(ถามี) พรอมภูมิลำเนา 
☑อาชีพผูสมัคร ตำแหนง สถานที่ทำงาน เบอรโทร 


