
อินเดยี เนปาล 7 วัน 6 คนื (TG)   หนา้ 1 จาก 6 
 

 

 

 

 

 
 

ไตรมติรแสวงบญุสามคัค ี

แสวงบญุสงัเวชนยสถาน 4 ต าบล  

แถมกาฐมณัฑุเมอืงหลวงของเนปาล 7 วนั 6 คนื โดย TG  

(สะสมไมล ์R.O.P.)  

พุทธคยาสถานทีต่รสัรู ้สารนาถทีแ่สดงปฐมเทศนา กสุนิาราสถานทีเ่สด็จสู่

มหาปรนิพิาน ลุมพนิสีถานทีป่ระสูต ิบนิสู่กาฐมณัฑุเมอืงหลวงเนปาล  

เพือ่เพิม่ประสบการณ์ชวีติ และไมต่อ้งน ัง่รถยอ้นกลบัพาราณส ี
 

ก าหนดการเดนิทาง   เดินทางไดท้กุวนั ตั้งแต่สองทา่นข้ึนไป 

 ราคาเริม่ตน้ ท่านละ    62,900 บาท 

 
 

01. วันแรกของการเดินทาง   (กรุงเทพฯ – คยา – พทุธคยา) 

10.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินไทย                       พบเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรับ
และอาํนวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดินทางสูเ่มอืงคยา โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG (                         

14.00 น. (เวลาทอ้งถ่ิน                               ถึงสนามบินนานาชาติเมอืง คยา (GAYA) ประเทศอินเดีย    ผา่น
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  แลว้นําเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมือง    คยา (BODHGAYA)  
ซ่ึงอยูห่า่งจากเมอืงคยา ประมาณ 15 กโิลเมตร  

 นําเข้าสู่ทีพ่ ั โรงแรม BODH GAYA REGENCY หรือระดับใกล้เคียงกัน  
นําชม สังเวชนียสถานแห่งที ่1 สถานทีต่รัสรู้ สถานท่ีนา่เชื่อกนัวา่เป็นท่ีตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ ซ่ึงค้นพบโดย

นักโบราณคดีชาวองักฤษ ชื่อ เซอร์อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เมื่อร้อยกวา่ปีกอ่น นํานมสัการสถูปพุทธคยา

ทรงศิขระท่ีไดรั้บการบูรณะใหม ่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางมารวชิยั  แลว้นํานมสัการ   ต้นศรีมหาโพธิ์  

ท่ีไดน้ําพนัธ์ุมาปลูกตรงท่ีเชื่อกนัวา่ เป็นจุดท่ีพระพทุธเจา้ประทบันั่งบาํเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วนํา

ชม สัตตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวมิติุสุขหลงัจากตรัสรู้แลว้เจ็ดแหง่ แหง่ละสัปดาห์ รอบๆ พ ุทธค

ยา  เพื่อทบทวนความรู้กอ่นท่ีจะเสด็จออกส่ังสอนผูค้น นําชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศก อายุกวา่ 2,200 ปี 

ชม เสาพระเจ้าอโศก ท่ีทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบูชาแกสั่งเวชนีย์สถาน ชม ประตู

โทรณะ ท่ีสลกัเร่ืองราวเกีย่วกบัพทุธประวติั แลว้ชม สถูปและภาพสลักอดีตพระพทุธเจ้า  ศิลปะสมยัปาละอายุ
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ราว 1,200 ปี “สมยัปาละเป็นชว่งท่ีพทุธศาสนารุง่เรืองแผข่ยายอยูใ่นอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยูท่ี่

มหาวทิยาลยั นาลนัทา รัฐพิหาร ตามหลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตุการเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของ

หลวงจีนเห้ียนจงั(พระถงัซมัจัง๋)และหลวงจีนอ้ีจิงจากประเทศจีน” 

      อาหารคํ่าในโรงแรม 

02. วันทีส่องของการเดินทาง  (พทุธคยา – ราชคฤห์ - นาลันทา – พทุธคยา) 

เช้า  อาหารเชา้ในโรงแรม 

นําเดินทางสูส่ถานท่ีท่ีเชื่อวา่เป็นท่ีตั้งของ มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวทิยาลยัทางพทุธศาสนาท่ีเกา่แกท่ี่สุด 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสืบทอดพระพทุธศาสนาในสมยัราชวงศ์ปาละ ภายในมหาวทิยาลยัในสมยัรุง่เรือง 

มวีดัเล็กๆ 6 วดั มโีบส์ถ์ให้พระทาํสังฆกรรมได ้6 หลงั มพีระนักศึกษาเดินทางมาจากทัว่ทิศเป็นหมืน่ๆ รูปมา

ศึกษา มพีื้นท่ีนับร้อยๆไร ่มหี้องสมดุ ห้องพกั ห้องประชมุ บอ่นํ้ า โรงครัว แตม่าถูกทาํลายจากพวกมสุลิม โดย

การเผาไฟอยู ่6 เดือน นาลนัทาจึงเหลือแตซ่าก ตาํราพทุธศาสนาสูญหายไปเป็นจาํนวนมาก นําเดินทางสู ่เมือง

ราชคฤห์ (RAJGIR) เป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธ ในสมยัพระพทุธเจา้ม ีพระเจา้พิมพิสารเป็นเจา้เมอืง เมอืงน้ี

ไดช้ื่อวา่ เบญจคีรีนคร เพราะมภีูเขา 5 ลูก ลอ้มรอบเป็นกาํแพงเมอืง คือ เวภาระ , เวปุลละ , บณัฑวะ , คิชฌกฏู , 

อิสิคิริ 

เท่ียง อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

 แลว้นําเดินทางโดยรถโคช้สูเ่มืองพทุธคยา (BODH GAYA) 

นําเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม BODH GAYA REGENCY หรือระดับใกล้เคียงกัน 

      อาหารคํ่าในโรงแรม 

03. วันทีส่ามของการเดินทาง  (พทุธคยา – พาราณสี)  

     อาหารเชา้  โรงแรม 
 นําชม บ้านนางสุชาดา ริมฝ่ังแมน่ํ้ าเนรัญชรา ท่ีถวายขา้วมธุปายาส แดพ่ระพุทธเจ้า ทรงเสวยเป็นมื้อสุดท้าย 

กอ่นท่ีจะรับหญา้คาเจ็ดกาํจากโสตถิยพราหมณ์ นําไปปูไวท่ี้ใตต้น้โพธิเป็นบลัลงัก ์ แลว้เสด็จข้ึนไปประทับนั่ง
และไดก้ลา่วกบัพระองค์เองวา่จะไมลุ่กข้ึนจนกวา่จะตรัสรู้สําเร็จ จากนั้นนําทา่นเดินทางสูว่ดัไทยพุทธคยา นํา
ทา่นถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระภิกษุสงฆ์ 

        อาหารกลางวนัท่ีวดัไทย 
บ่าย นําเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองพาราณสี (VARANASI) แหง่รัฐอุตตรประเทศ ในอดีตเป็นเมอืงหลวงของแควน้

กาสี มแีมน่ํ้ าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิไหลผา่นตวัเมอืง มปีระวติัยาวนานกวา่ 4,000 ปี ถือวา่เป็นเมอืงอมตะของอินเดีย

และเป็นท่ีแสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพทุธทัว่โลก  

                 ก โรงแรม RAMADA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
      อาหารคํ่าในโรงแรม 
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04. วันทีส่ี่ของการเดินทาง   (        - สารนาถ–         ) 

 
05.00 น. นําเดินทางสู ่แม่นํ้าคงคา บริเวณท่ีไหลผา่นเมอืงพาราณสี    นําเดินลงสู ่ฆาฏ (GHAT) ความหมายทางวิชาการ 

หมายถึง ขั้นบนัไดลงไปท่ีทา่นํ้ าหรือแหลง่นํ้ าอนัศกัด์ิสิทธ์ิสําหรับผู้แสวงบุญ  จุดท่ีผู ้แสดงบุญชาวฮินดูมา

อาบนํ้ าชาํระรา่งกายให้เป็นสิริมงคล ซ่ึงมมีากมายกวา่ 80 ฆาต  นําลอ่งเรือผา่นฆาตตา่งๆ สว่นท่ีเผาศพชาวฮินดู

ท่ีเชื่อวา่ แมน่ํ้ าคงคาจะชว่ยชาํระความบริสุทธ์ิให้ผูต้ายและนําวญิญาณสูส่รวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ข้ึนท่ีริมฝ่ัง

แมน่ํ้ าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อเพิ่มพลงัและความเป็นมงคลให้กบัทุกทา่น 

      อาหารเชา้  โรงแรม 
นํา   สังเวชนียสถานแห  งที ่2. สถานทีแ่สดงปฐมเทศนานํานมสัการ สถูปเจาคันธี สถานท่ีพระพทุธเจา้
พบปัจจคัคีอีกคร้ังหลงัจากตรัสรู้แลว้ นํานมสัการ ธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อกนัวา่เป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดง
ปฐมเทศนา หัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ทาํให้พระโกณฑญัญะบรรลุโสดาบรรณ พระพทุธศาสนาจึงมพีระ
รัตนตรัยครบ 3 ประการ  แลว้นําชม วิหารมูลคันธกุฏหิลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา
เลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนังเลา่เร่ือง  พทุธประวัติ ฝีมอืชา่งชาวญี่ปุ่น  แลว้นําเดินทางกลบัสูเ่มอืง
พาราณสี 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย                    จากนั้นนําทา่นเดินทางตอ่โดยรถโคช้สู ่เมืองกุสินารา (KUSHINAGAR) สถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้ 
                ก โรงแรม LOTUS NIKKO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
      อาหารคํ่าในโรงแรม 

05. วันทีห้่าของการเดินทาง   (กุสินารา –        ) 

เช้า  อาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําชม สังเวชนียสถานแห  งที ่3.                  นํานมสัการสถูปท่ีเชื่อกนัวา่สร้างครอบทับสถานท่ีเสด็จ

ปรินิพานทา่มกลางตน้สาละคู ่นํานั่งสมาธิท่ีวหิาร พระรูปพระพทุธไสยาสน์ มจีารึกกาํหนดอายุเก ่แกก่วา่ 1,400 
ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน    นํานมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ท่ี มกุฎพนัธเจดีย์    

เทีย่ง อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย นําเดินทางโดยรถโคช้สู ่     ลุมพนิี (LUMPINI) ถึงชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล  ประทบัตราหนังสือ

เดินทางเพื่อผา่นพิธีการ 
                ก โรงแรม NIRVANA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
       อาหารคํ่าท่ีภตัตาคาร 
 

06. วันทีห่กของการเดินทาง  (       -กาฐมัณฑุ) 

เช้า อาหารเชา้ในโรงแรม 
นําชม สังเวชนียสถานแ  งที ่4. สวนลุมพนีีวัน  สถานทีพ่ระนางสิริมหามายาประสูติเ จ้าชายสิทธัตถะกุมาร 
เมือ่วนัศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ  กอ่นพทุธศกัราช 80 ปี  ภายในบริเวณมวีหิารมหามายา  สระโบกขรณี  และเสา
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พระเจา้อโศก ท่ีมขีนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิว  และขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานวา่  “ณ ท่ีน่ีคือ  สถานท่ีประสูติของ
เจา้ชายสิทธัตถะ  และพระเจา้อโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี 20  แหง่รัชกาลของพระองค์”  (ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 
3)  นําเดินทางสูส่นามบินไภรวะ-         ออกเดินทางสูก่รุงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบินภายในประเทศถึงกรุง
กาฐมณัฑ ุเมอืงหลวงของประเทศเนปาล  

เทีย่ง อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย นมสัการ พระมหาเจดีย์พทุธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะ

พิเศษของสถูปเนปาลท่ีประดบัภาพเขียนดวงตาแหง่ความรอบรู้ทั้งส่ีดา้นท่ีบลัลงักเ์หนือองค์ระฆัง  (รูปกะทะ
คว ํา่) บริเวณรอบพระสถูปพทุธนาถเป็นท่ีอยูข่องชาวทิเบตอพยพจาํนวนมากถึง 12,000 คน จากนั้นนําชอ้ปป้ิง ท่ี
ซปุเปอร์มาร์เกต็ของนครกาฐมาณฑ ุเชิญเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล (THAMEL) ยา่นท่ีพลุกพลา่น
ดว้ยนักทอ่งเท่ียวชาวตา่ง ประเทศ ร้านขายพรมฝีมอืดี, ร้านเคร่ืองประดบัราคาถูก, ร้านขายเ ส้ือผ้า , อุปกรณ์ค้าง
แรมเดินป่าท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวตา่งประเทศ และของท่ีระลึกมากมาย ชมเรือนไมท่ี้เ ป็นท่ีมาแห่งชื่อนคร อายุ
ประมาณ 400 ปี สร้างโดยพระเจา้ลกัษมนีรสิงห์ แหง่ราชวงศ์มลัละ กลา่วกนัวา่เรือนไมห้ลัง น้ีสร้างจากต้นไม้
เพียงตน้เดียว แลว้นําเขา้สูจ่ตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกวา้งบริเวณพระราชวงัโบราณ ซ่ึงเคยใช ้
เป็นฉากถา่ยทาํละครฮิตทางโทรทศัน์ เร่ือง “ดัง่ดวงหฤทยั” ท่ีนําแสดงโดย นัท มีเ รีย  นําเข้าชมเทวสถานของ
กมุารี เทวดาเดินดินหรือสมมติเทพี ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวเนปาล ผูท่ี้ถูกคดัเลือกจะตอ้งเป็นเด็กสาวจาก
พทุธตระกลู “ศากยะวงศ์” เทา่นั้น  

      อาหารคํ่าท่ีภตัตาคาร  
                   ก โรงแรม SOALTEE CROWNE PLAZA  หรือระดับใกล้เคียงกัน  

07. วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (กาฐมัณฑุ –  กรุงเทพฯ) 

เช้า อาหารเชา้ในโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้ นําเดินทางสูส่นามบินตรีภูวนั  
13.55 น. ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG   (             45          
18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ            ดว้ยความสวสัดี 
 

***** India-Nepal7d-TG ***** 
 

รายการท่องเทีย่วนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม  
โดยอยู่ในดุลยพนิิจของหัวหน้าทวัร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เดินทางไดท้กุวนั ตั้งแต่สองทา่นข้ึนไป 

 ราคาเริม่ตน้ ท่านละ    62,900 บาท 

 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ทีเ่รียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษทัฯ คิดอัตรา  ณ วันที ่  6  กันยายน  2559 
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หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่จากวันดังกล่าว  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

อัตรานี้รวม  

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด สายการบินไทย (TG) และสายการบินภายในประเทศเนปาล ตามโปรแกรม 

- ค่าทีพ่กัโรงแรมตามโปรแกรมหรือระดับใกล้เคียงกัน  

- ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ส่วนใหญ่รับประทานในโรงแรม อาหารส่วนใหญ่เป็น Buffet (แต่เ น้ือสัตว์

จะมีไม่มาก เน่ืองจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ทานอาหารมังสะวิรัติ)  

  - ค่านํ้าด่ืมบนรถ 

- ค่าพาหนะและค่าเข้าชมตามโปรแกรม 

  - ค่าบริการนําเทีย่วจากมัคคุเทศก์ของบริษทั  

  - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

  - ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) 

อัตรานี้ไม่รวม    

- ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%                          

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

  - ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

  - ค่าเข้าชมนอกเหนือรายการ 

  - ค่ากล่องถ่ายรูป ถ่ายหนัง กล้องVDO สําหรับถ่ายบางสถานทีท่ีเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียม 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 
1. วางเงินมดัจาํทา่นละ  10,000  บาท   

(หากยงัไมช่าํระคา่มดัจาํ  ยงัไมถื่อวา่การสํารองท่ีนั่งนั้นสมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูท่ี้พร้อมชาํระคา่มดัจาํกอ่น) 
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอร์ตของผูเ้ดินทางทุกทา่นมายงับริษทัฯ ท่ีเบอร์ 02-4337178-9 
3. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาชาํระกอ่นการเดินทาง 15 วนั  
4. เมือ่ทา่นสํารองท่ีนั่ง ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล มงัสวรัิติ 

กรุณาแจง้ให้แผนกขายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั กอ่นการเดินทาง 
 
หมายเหตุ  
1.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงขอ  ทยไมอ่นุญาตให้เดินทางออก 

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เขา้เมอืง  
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2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย  อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยท่ีทาง           สามารถควบคมุได ้เชน่  การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ          ขอ          อ    อ                  น

สุ                 ขอ              อ       ขอ      อ           อ    อ      กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ กอ่นทุกคร้ัง 

มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ จะ มข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

4.เมือ่ทา่นสํารองท่ีนั่งในทวัร์เรียบร้อยแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมงัสวรัิติกรุณาแจง้ให้

         ทราบลว่งหน้าอ      อ    วนักอ่นการเดินทาง 

 
หลักฐานประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศอินเดีย 

1.หนังสือเดินทางท่ียงัมอีายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

  (หากทา่นมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ท่ีหมดอายุแลว้ กรุณานํามาประกอบการย่ืนขอวซีา่ดว้ย)  

2.รูปถา่ยปัจจุบนั (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  ***ห้ามใชรู้ป ปร้ินท์หรือ ถา่ยเอง *** 

3.สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชดุ  ถา้เป็นเด็กอายุตํ่ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน 

4.สําเนาทะเบียนบา้น  2 ชดุ 

*** เอกสารทีเ่ป็นสําเนา กรุณาเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทกุใบด้วย ***  
 

หลักฐานประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศเนปาล  
1. หนังสือเดินทางท่ีมอีายุการใชง้านไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถา่ยหน้าตรง รูปสี 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน 2 ใบ (ไมส่วมแวน่ตาดาํ ไมย้ิ่ม พื้นหลงัเป็นสีออ่น ตอ้ง 
   ไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้ามเป็นภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)    

*** เอกสารทีเ่ป็นสําเนา กรุณาเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทกุใบด้วย ***  
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุก

ประการ 
 

           

 

 

 

 

 
 

 


