
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางเด่น!!.....ประจ าปี....เราอแนะน า….รฐัคุจราช แมนเชสเตอรต์ะวนัออก เป็นบา้นเกดิของ
รฐับุรุษผูม้ชีือ่สยีงของโลกบดิาแห่งอนิเดยีทีแ่ละต ัง้ของเทวาลยัสุรยิเทพหน่ึงในสองแห่งอนิเดยี...
เป็นดนิแดนหน่ึงทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่องอารยธรรมลุ่มน ้าสนิธุอนัเลือ่งลอื…และอุดมไปดว้ยแหล่ง
โบราณคดอีนังดงาม ของศาสนาเชน ฮนิดู และมุสลมิ อกีท ัง้งานฝีมอืทอ้งถิน่ทีเ่ป็นแบบฉบบัของ
ตวัเองทีง่ดงาม 

 HIGHLIGHT ทีเ่ราจดัมาเพือ่ท่าน 

❖ เมอืงวาโดดารา..พระราชวงัลกัษมวีลิาศ อนังดงามตระการตาของมหาราชา 
❖ เมอืงอาหเ์มดาบดัชม 'คานธอีาศรม' 'มหาตมะคานธอีาศรม' 
❖ เมอืงคานธนีคร...ชมชราคาร..บ่อน ้าทีง่ดงามของกุจราต  
❖ เมอืงโลทาล.เป็นเมอืงท่าโบราณ สนันิษฐานว่าเป็นเมอืงท่าแห่งแรกของอนิเดยีและของโล 
❖ เมอืงภวนคร เมอืงท่าทีเ่คยรุง่เรอืงของอา่วแคมเบย ์อยู่ปลายแหลมตดิทะเล  
❖ เมอืงปาลตินะ ขึน้สู่ ยอดเขาฉตัรรุณชยั ชมกลุ่มวดัเชนกว่า 863 วดัสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่16 
❖ เมอืงดอูิ อดตีเกาะอาณานิคมของโปรตุเกส เสน้ทางการคา้จากยุโรป อาหรบั สู่ตะวนัออกรูจ้กักนัในนาม “ยบิ

รอลตาแห่งตะวนัออก”  

❖ เมอืงโสมนาถ ชม เทวลยัโสมนาถศรสีมนาถทรสัต ์อนังดงามและมชีือ่เสยีง ต ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลอาหรบัมุม
ตะวนัตกของอนุทวปีอนิเดยี 

❖ อุทยานแห่งชาตซิาซานกรี.์.. บา้นของสงิโตสายพนัธุเ์อเชยี (Panthera leo persica) ทีเ่คยมจี านวนเหลอื
เพยีง 20 ตวัใน ค.ศ. 1913 จากการถูกล่าในชว่งทีต่กเป็นอาณานิคมขององักฤษ  ปัจจุบนัความพยายามของ
กรมป่าไมก็้ประสบความส าเรจ็ทีส่ามารถเพิม่จ านวนมากกว่า 300 ตวันอกจากนีย้งัมสีตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอกี
กว่า 30 ชนิด อาท ิไฮยนีา สุนขัจิง้จอก หมูป่า ค่าง เม่น ชะมด นก 300 สายพนัธุ ์และแมลงอกีนบั 1,000 
สายพนัธ ์ทีอ่าศยัอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าบนพืน้ทีท่ ัง้หมดราว 1,153 ตร.กม 

❖ เมอืง จูนาการท์  ชมชราคาร..หรอืบ่อน ้าข ัน้บนัได 2 ที ่คอื “นาฟกนัคูโว”รวมถงึชม ป้อมอุปารค์ตดา้นในมี
กลุ่มถ า้พุทธ (Buddhist Caves) แต่ละถ า้อายุ 2,000 ปี สรา้งขึน้ต ัง้แต่สมยัพระเจา้อโศกเพือ่แบ่งเป็นทีอ่ยู่
อาศยัใหก้บัพระสงฆ ์ต่อมาถูกยดึครองโดยมุสลมิ ชม พระราชวงั มาฮาบทั มคับาราสถาปัตยกรรม อนิโด
อสิลามยุโรปและโกธคิและเป็นหน่ึงในสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัทีสุ่ด 

❖ เยอืน ลติเติล้ รานน ์ออฟ คุทช ์(LRK) ซาฟาร ีขา้มทะเลทราย ชมความมหศัจรรยข์อง Little Rann of 
Kutch สมัผสัใกล้ชดิ ครอบครวั ลาป่าเอเซยี ทีไ่ม่พบทีอ่ืน่ ลาป่าเป็นสนี ้าตาลเกาลดัหล่อสมาชกิประเภทมา้ 
(ครอบครวัมา้) 

❖ เมอืงโมเดหร์า ชมวดัพระอาทยิต ์(Sun Temple)เป็นวดัฮนิดูทีม่ ีสถาปัตยกรรมฮนิดูทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ในกุจราต ไดร้บัการคุม้ครองโดย การส ารวจทางโบราณคดขีองอนิเดยี และเป็นวดัฮนิดูทีม่ลีวดลายแกะสลกั
เป็นรูปเทพและเทพธดิาอย่างวจิติรงดงามแห่งหน่ึงในคุชราต 

❖ เมอืงโบราณปาทนั ชม ชราคาร หรอื บ่อน ้า Rani ki Vav เป็นบนัไดเลือ่นทีส่รา้งขึน้อย่างประณีตประดบัดว้ย
หนิแกะสลกัวจิติรงดงาม ไดเ้พิม่ลงในรายชือ่มรดกโลกของ UNESCO สวยงานทีสุ่ดในบรรดา ชราคาร
ท ัง้หลายในอนิเดยี 

❖ เมอืงโพชนิา (Poshina) สู่ความงามเรยีบง่ายของชวีติหมู่บา้นดัง้เดมิ 

 



 

 

 
 

วนัที-่1 
 

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – (ประเทศอนิเดยี) -วาโดดารา - - D 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่9-10 แถว W  สายการบนิแอร ์อนิเดยี 
(AI) โดยเจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

08.55 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี ((Indira Gandhi International Airport) ประเทศอินเดีย (India) โดย
สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 333 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
12.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ตรวจรบั

สมัภาระ 
  เขา้สู่กระบวนการตรวจคนเขา้เมอืงเน่ืองจากวซีา่ออนไลน ์อาจจะใชเ้วลาพอสมควร และตรวจรบัสมัภาระ 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่อาคารภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู่เมอืงอมัรติสา ระหว่างรอต่อเครือ่งภายใน

สนามบนิภายในประเทศ มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ใหเ้ลอืก หลากหลาย 
17.50 น. เหิรฟ้า สู่ สนามบินนานาชาติเมืองวาโดดารา (Vadodara) โดยสายการบินแอร ์อินเดีย 

เทีย่วบนิที ่AI 819 
19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานวาโดดารา (Vadodara) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

สมัภาระ เมืองวาโดดารา (ประมาณ 2.30 ชม.)“Vadodaraเดิมชือ่บาโรดา Baroda “เป็นอีกหน่ึงเมืองที่มี
ความส าคญัในประวตัศิาสตรร์ฐัคุชราต เป็นเมืองทีม่คีวามเจรญิดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานอนัดบัตน้ๆของประเทศแต่
ไม่ไดเ้จรญิเพียงดา้นอาคารวตัถุ แต่ยงัอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มดว้ยตน้ไมส้ีเขียวทั่วเมืองดว้ยสดัส่วนประชากรเพียง
หน่ึงลา้นกว่าคน และแต่มสีวนสาธารณะมากถงึ 85 แห่ง น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

 ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ GRAND MERCURE HOTEL,VADODARA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่2 
 

  วาโดดารา - อาหเ์มดาบดั B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืง เมอืงวาโดดารา Vadodaraเดมิชือ่บาโรดา Baroda “เป็นอกีหน่ึงเมอืง

ทีม่คีวามส าคญัในประวตัศิาสตรร์ฐัคุชราต เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานอนัดบัตน้ๆของประเทศ
แต่ไม่ไดเ้จรญิเพยีงดา้นอาคารวตัถุ แต่ยงัอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มดว้ยตน้ไมส้เีขยีวทั่วเมอืงดว้ยสดัส่วนประชากรเพยีง
หน่ึงลา้นกว่าคน และแต่มสีวนสาธารณะมากถงึ 85 แห่ง   

10.00 น. จากนั้นน าท่านชม Kamati Garden(Sayaji Baug)สวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝ่ัง
แม่น ้าในใจกลางเมือง สรา้งโดยมหา
ราชา Sayajirao III ในปี 1879 และตัง้
ช ื่อตามเขา แต่ยังเป็นที่รู จ้ ักกันในนาม 
Kamati Baug เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะที่

ใหญ่ทีสุ่ดในอนิเดยีตะวนัตกครอบคลุมพืน้ที่

กว่า 113 เอเคอร ์มีพืชพันธท์ี่อุดมไปดว้ย
ตน้ไมม้ากกว่า 98 สายพนัธุ ์เป็นหน่ึงในสวน
ทีด่ีทีสุ่ดในอินเดีย และภายในสวนแห่งนีเ้ป็น
ที่ ต ั้ ง ข อ ง  Baroda 
Museum&PictureGallery , พิพิธภัณฑ ์
แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1894 เพื่อใหค้ลา้ยกบั พิพิธภณัฑ ์Victoria & Albert แห่งลอนดอน , สวนสตัว ์Sayaji 
Baug เป็นสวนสตัวเ์ปิดส่วนหน่ึงของอุทยานดัง้เดมิในปี 1879, ทอ้งฟ้าจ าลอง ,นาฬิกาดอกไม ้และ รถไฟของ



 

 

 
 

เล่นทีใ่ชง้านไดจ้รงิ ในการเทีย่วมนสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ ใบบรเิวณสวนดงักล่าวอจากนัน้ น าท่าน ชม Jama 
Masjid in Champaner Gujarat  (หรือที่  ความหมาย " มัสยิด  สาธารณ ะ") อุทยานโบราณคด ี
Champaner-Pavagadh ซึง่เป็น มรดก โลกของ องคก์ารยูเนสโก และเป็นหน่ึงในอนุสาวรยี ์114 แห่งทีม่ี จด
ทะเบียนโดย Baroda Heritage Trust ด าเนินการก่อสรา้งมานานกว่า 25 ปี เป็นหน่ึงในอนุสรณส์ถานทีโ่ดด
เด่นที่สุดที่สรา้งโดยสุลต่าน มะหมุ์ดเบกาดา สถาปัตยกรรมโมกุล น้ันไดร้บัการกล่าวขวัญว่ามาจาก

สถาปัตยกรรมของสุลต่านซึง่เป็นการผสมผสานระหว่างความหมายทางศาสนาฮินดูและความช านาญกบัชาว
มุสลิม โดมขนาดใหญ่บ่งบอกถึงการผสมผสาน ถอืเป็นหน่ึงในมสัยิดทีด่ทีีสุ่ดในอนิเดียตะวนัตกทีม่ีการตกแต่ง
ภายในทีห่รูหราหอ้งโถงละหมาดหลายแห่งแยกจากกนัเกอืบ 200 เสา หอ้งโถงละหมาดหลกัมีโดม การตกแต่ง
ของพืน้ทีผ่ิวของมสัยดิและหลุมฝังศพประกอบดว้ยสญัลกัษณส์ าคญัของดวงอาทิตยเ์พชรกระถางและเถาวลัย ์
และเคร ือ่งราชอสิรยิาภรณข์องดอกบวัซึง่ใชใ้นวดัก่อนหนา้นี ้ศลิปินของภูมิภาคทีท่ างานเกีย่วกบัอนุสรณส์ถาน
เหล่านีไ้ดส้กดังานฝีมอืของพวกเขาจากบรรพบุรุษของพวกเขาและพวกเขาไม่ไดเ้ป็นนิกายในลกัษณะทีพ่วกเขา
ท างานในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากฮนิดูสมุสลมิหรอืเชนมสัยดิแห่งนีม้ีโล่จติรกรรมฝาผนังรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้สาม
อนัหน่ึงอยู่ทีด่า้นบนสุดของธรรมาสนแ์ละอกีสองแห่งอยู่ดา้นขา้งพรอ้มแกะสลกัจากเพลงอลักรุอาน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัลกัษมวีลิาศ (Laxmi Vilas Palace) หน่ึงในพระราชวงัทีง่ดงามทีสุ่ดของอินเดีย 

สรา้งตามสถาปัตยกรรมแบบอนิโดซาราแซนิค (Indo-Saracenic) ภายในพระราชวงัประดบัประดาอย่างงดงาม 
เป็นพระมหาราชวงัสุดยิง่ใหญ่ของเมืองวาโดดารา รฐัคุชราต ประเทศอนิเดยี เป็นแลนดม์ารค์ส าคญัทีม่ีช ือ่เสยีง 
ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วประจ าเมืองก็ว่าได ้โดยสถาปัตยกรรมนี ้เป็นสไตลอ์นิโด เป็นสถานทีคู่่นรามีของราชวงศ ์
ในสมยักอ่น และชม Navlakhi  Step well   บ่อน ้าซ ึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณ พระราชวงัลกัษมีวลิาศ เพียงแห่งเดยีว
ในเมอืงวาโดดารา มอีายุเกอืบ 600 ปี อาจเป็นสิง่เดยีวทีเ่หลอือยู่ทีบ่อกว่ามนัถูกสรา้งขึน้ในเวลาของสุลต่านมูซา



 

 

 
 

ฟารช์าหใ์นศตวรรษที ่15 ชม พพิธิภณัฑ ์Fatehsingh Museum เป็นพพิธิภณัฑ ์ทีม่ีช ือ่เสยีงแห่งหน่ึงในรฐั
กุจราต จดัแสดงผลงานศลิปะอนัเป็นงานสะสมของมหาราชาแห่งวาโดดารา ทัง้จากยุโรป จนีและญีปุ่่ น  เดนิทาง
ไปยงั Champaner-Pavagadh Archaeological Park ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 
ตัง้อยู่ในเขต Panch mahal กอ่ตัง้โดยมหาราชาจมัปาราช ในอดตีเคยเป็นราชธานีของเจา้ราชบุตรราชวงศ ์ 
 Chauhan ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 ต่อมาถูกยดึครองโดยสุลต่านมาหม์ุด เบการาในปี ค.ศ.1484 และไดส้รา้ง
ป้อมปราการที ่ภาวะคระห ์ต่อมาถูกราชวงศโ์มกุลยดึครองในปี ค.ศ.1553 

16.30 น. เดนิทางกลบัสู่ เมอืงอาหเ์มดาบดั  (ระยะทางประมาณ 130 กม.ประมาณ 2.30 ชม.)  
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้พกั ณ ณ FOUR POINT SHERATOHN HOTEL,AHMEDABAD หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่3 

 
อาหเ์มดาบดั - คานธนีคร B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. จากน้ัน น าท่านเขา้ชม Sidi Sayed Mosque สุเหล่าที่มีช ือ่ทีสุ่ด

แห่งหน่ึง สรา้งในปี ค.ศ.1573 โดย Sidi จุดเด่น ของมสัยิดแห่งนีอ้ยู่ที่
หนา้ต่างหนิแกะสลกัทรงคร ึง่วงกลม จ านวน 10 บาน โดยเฉพาะบานที่
แกะสลกั "ตน้ไมแ้ห่งชวีติ" (Tree of life) ชา่งไดฉ้ลุแผ่นหนิเป็นรูปตน้
ปาลม์แผ่กิง่กา้นสาขาเป็นเสน้โคง้ละเอยีดอ่อนชอ้ยในสไตลอ์ิน โด-ซา
ราเซนิก และดว้ยความวิจติรงดงามนี้ ท าใหต้น้ปาลม์นี้ไดถู้กน าไปใช ้
เป็นสญัลกัษณข์อง เมืองอาหเ์มดาบดั  น าท่าน ชม 'คานธอีาศรม' 
'มหาตมะคานธอีาศรม' Gandhi Ashram เป็นอาศรมทีส่งบรม่ร ืน่
เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มหาตมะคานธไีดใ้ชอ้าศรมแห่งนีเ้ป็นศูนยก์ลางในการต่อสูเ้รยีกรอ้งเอกราชจากองักฤษ 
คร ัง้หน่ึงเคยเป็นทีพ่ านักของมหาตมะคานธแีละภรรยาของเขา ตัง้อยู่บน
แม่น ้ าซาบามาติที่ เงียบ  อาศรมมหาตมะคานธีมีจ านวนสถาน
ประกอบการอื่น ๆ ภายในขอบเขต ที่มีช ือ่เสียงทีสุ่ดในหมู่พวกเขาคือ
พิพิธภณัฑ ์'คานธีสมารกัษส์งัหะฮาลยา' ซึง่มีตวัอกัษรและภาพถ่าย
ส่วนตวัของคานธจีดัแสดง พิพธิภณัฑแ์ห่งนีต้ ัง้อยู่ที ่Hridaya Kunj ซึง่
เป็นกระท่อมของคานธใีนอาศรม แต่ถูกเปลีย่นอย่างเป็นทางการทีน่ี่เมือ่
พพิิธภณัฑถู์กสรา้งขึน้ในปี 1963 มอีาคารและสถานทีอ่ืน่ภายในคานธี
อาศรมทีรู่จ้กักนัในชือ่ Nandini, Vinoba Kutir, Upasana Mandir 
และ Magan Niwas อาคารเหล่านีไ้ดร้บัการตัง้ช ือ่ตามคนทีอ่ยู่ใกลก้บัคานธรีฐับาลอนิเดยีไดย้อมรบั Ashram 
ว่าเป็นอนุสรณส์ถานแห่งชาต ิ

จากนัน้ ชมศาสนสถาน Hatheesing Temple (วดัหตัถสีงิห)์ ของศานาเชน สรา้งในปีค.ศ. 1850 โดยพ่อคา้เชน 
ผูม้ั่งคัง่ศาสนสถานแห่งนีป้ระดบัดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัสขีาวงดงามมาก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางไปยงั เมอืงคานธนีคร (Gandhinagar) (ประมาณ 32 กโิลเมตร 30 นาท)ี  เมืองหลวงใหม่ของรฐัคุ

ชราตเป็นรฐัทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 10 ของอนิเดยี อยู่ห่างเมือง อาหเ์มดาบดั ตัง้ช ือ่เมืองตามรฐับุรุษผูม้ีช ือ่เสยีงกอ้ง



 

 

 
 

โลก “มหาตมะคานธ”ี รฐัคุชราต (Gujarat) มีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นอนัดบัหน่ึงของอนิเดยี ช ือ่รฐัคุ
ชราตอาจจะไม่เป็นทีรู่จ้กัคุน้ เคยของคนไทยเท่าใดนัก แต่รฐันีเ้ป็นรฐัทีม่ีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกจิของอนิเดยี
มานานแลว้ เน่ืองจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งแรกๆของอินเดีย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จนไดร้บั
สมญานามว่าเป็น “แมนเชสเตอรแ์ห่งตะวนัออก” น าท่านชม วดัอชัดมั Akshardham Temple วดัอคัรชา
ดาม ในศาสนาฮินดู ศูนยร์วมศิลปะอารยธรรมทัง้ฮินดูและอินเดีย น าท่านชม บ่อน ้าทีง่ดงามของกุจราต 
Adalaj Step well สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1498 โดยราชนีิ Rudabai ภรรยาของหวัหนา้ Vaghela, Veersinh 
เป็นบ่อน ้าที่กวา้งใหญ่ ขดุลึกลงไปใตด้ินมีบนัไดเดินลงไปจนถึงตาน ้าเบือ้งล่าง ผนังโดยรอบเป็นหินแกะสลกั
อย่างวิจิตร ในตอนแรกถูกสรา้งขึน้เพื่อใหน้ ้าส าหรบัดื่มซกัผา้และอาบน ้า แต่โครงสรา้งที่แช่อยู่น้ันเป็น
สถาปัตยกรรมทีด่ทีีสุ่ดของอนิเดยี  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ FORTUNE INN HAVELI  HOTEL,GANDHINAGAR หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่4 
 

 คานธนีคร - โลทาล - เมอืงภวนคร B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณโลทาล (Lothal) 

(ระยะทางประมาณ 150 กม.ประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองท่า
โบราณ สนันิษฐานว่าเป็นเมืองท่าแห่งแรกของอินเดยีและของ
โลก เน่ืองจากพบหลกัฐานของผงัเมืองและรอ่งรอยของอารย
ธรรมดัง้เดิม อีกทัง้ชาวโลธลัยงัเก่งกาจเร ือ่งดาราศาสตรแ์ละ
การเดนิเรอืดว้ย ไปชมพพิิธภณัฑโ์บราณคดขีองโลธลั ซ ึง่เป็น
แหล่งรวบรวมวตัถุโบราณจากการขุดคน้ อาทิ เคร ือ่งส ารดิ 
กระจก เคร ือ่งป้ันดินเผา ลูกปัดโบราณ และอญัมณีต่างๆ น า
ท่านชม ชมซากเมอืงโบราณสมยัอารยธรรมลุ่มแม่น ้า
สนิธุ อายุรว่ม 4,500 ปีรว่มสมยักบัเมืองโมเฮ็นโจดาโร ปัจจุบนัอยู่ทีป่ระเทศปากสีถาน เมืองนีต้ ัง้อยู่ ณ จุดที่

แม่น ้าสองสายมาบรรจบกนั คอืแม่น ้าสภามาตแิละแม่น ้าโภคาโว แลว้ไหลลงสู่อ่าวแคมเบยจ์งึเป็นเมอืงท่าทีรุ่ง่เรอืง
มากในการคา้ขายกบัอยีปิตเ์ปอรเ์ซยีและเมโสโปเตเมยีจากการขดุคน้ทางโบราณคดบีนรากฐานสิง่กอ่สรา้ง อู่ต่อ
เรอืและวตัถุทีม่าจากประเทศทีม่กีารคา้ขายกนัซึง่จดัแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑ ์

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางไปยงั เมอืงบาฟนาการ ์หรอื เมอืงภวนคร (Bhavbaga (ระยะทางประมาณ 120 กม.ประมาณ 

3 ชม.)  เมอืงบาฟนาการเ์ป็นเมอืงท่าทีเ่คยรุง่เรอืงของอ่าวแคมเบย ์อยู่ปลายแหลมตดิทะเล กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 1743 



 

 

 
 

และยงัคงเป็นเมอืงส าคญัในการคา้ขายสนิคา้ทีผ่ลติจากฝ้ายอุตสาหกรรม  ผลติพลาสตกิ และการตดัเรอืเหล็กที่
ไม่ใชง้านแลว้ เป็นเมืองที่มหาตมะคานธีเขา้เร ียนมหาวิทยาลัยอีกดว้ย พาท่านชม ว ัดต ักเตศวร 
(Takhteshwar Temple) วดัฮินดูตัง้อยู่บนเนินเขาสรา้งดว้ยหินอ่อน เราสามารถชมความงามแบบพา
โนราม่าทัง้เมอืงบาฟนาการช์ว่งพระอาทติยต์กไดด้ว้ย 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ EFCEE SAROVAR PORTICO HOTEL,BHAVAGAR หรอืเทยีบเท่า 

  
วนัที-่5 

 
 เมอืงภวนคร - ปาลตินะ - ดอูิ  B L D 

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. เดนิทางไปยงั เมืองปาลิตนะ Palitana (ระยะทางประมาณ 60 กม.ประมาณ 1 ชม.) เพื่อขึน้สู่ ยอดเขา

ฉัตรรุณชยั (Shatrunjaya  Hill)  ซึ่งเป็นที่ต ั้งของกลุ่มว ัดเชนบนยอดเขาจ านวน 863 ว ัดสรา้งใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่16  หลงัจากถูกพวกมุสลมิท าลายในครสิตศ์ตวรรษที ่14-15  เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งหน่ึง
ของศาสนาเชน ทุกศาสนามีจดุโฟกสัอยู่บนพืน้ผิวโลก ในกรณีของศาสนาเชนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ม่ไดอ้ยู่บนผิว
น ้า แต่เอือ้มมือขึน้ไปบนทอ้งฟ้า และ สาเหตุที่ศาสนิกชนจารกิแสวงบุญมายงัสถานที่แห่งนี้เพราะเชือ่กนัว่า
ศาสดาองคแ์รกคอื อตนิาถ (Adinath) เคยจารกิมาทีน่ี่และเชือ่ว่าสาวกองค ์ส าคญัของท่านอตินาถคือพนัดา
รกิา (Pundarika) บรรลุธรรม ทุกศาสนามีจดุโฟกสัอยู่บนพืน้ผวิโลก ในกรณีของศาสนาเชนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ไม่ไดอ้ยู่บนผิวน ้าทีน่ี่มีบนัไดส าหรบัเดนิขึน้สู่ยอดเขา 3,500 ขัน้ การปีนขึน้ Shatrunjaya ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า
กจิกรรมหลกัของการเยีย่มชม Palitana ส าหรบัชาวศาสนาเชน และ คนทีไ่ม่ไดเ้ป็นเชน เหมอืนกนั การเดนิขึน้

ไปบนเขาบนัไดกว่า3,500 ขึน้ไปบนยอดเขาเป็นประสบการณท์ี่ไม่รูล้ืม...เราจะน าพาคณะเร ิม่ตัง้แต่เชา้เพื่อ
หลกีเลีย่งความรอ้นในตอนกลางวนั 

08.30 น. คณะพรอ้ม ณ ทีเ่ชงิ Shatrunjaya เมือง Palitana (ใชเ้วลาเดนิขึน้ 2-3 ช ัว่โมง มกีารนัดหมาย
เวลาอีกคร ัง้) เนินเขานั้นอยู่ห่างจาก Palitana 3 กม. และ 600 ม. ระหว่างทางตามเสน้ทางสู่การ
ปลดปล่อยส าหรบัผูท้ีเ่ดนิขึน้ แวะจุดพกั และวดับรวิารต่างๆ ส าหรบัผูท้ีเ่ดินทางมาเยีย่มชม ตามคมัภรีข์องเชน
เขา Shatrunjaya เชนที ่1 ประสบความส าเรจ็ในการตรสัรู ้เขาจงึกลายเป็นหน่ึงในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของ
เชน ไม่ใชเ่ร ือ่งบงัเอญิทีส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของเชนคอืภูเขาทุกแห่งทีผู่แ้สวงบุญขึน้สู่สวรรคแ์สวงหาเสน้ทางสู่
การตรสัรู.้..วดัแบ่งออกเป็นเกา้กลุ่ม วดัทีเ่ด่นทีสุ่ดคอืวดัอตนิาถ ซึง่ประดบัประดาดว้ยลวดลายแกะสลกัหนิทัง้บน
เพดานผนังเสาอย่างงดงามอลงัการ... 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ส าหรบัท่านทีไ่ม่อยากเดนิขึน้มเีสลีย่งรบัจา้งใหบ้รกิาร 2 แบบขึน้-ลง เสน้ทางขึน้วดัคนละทาง 

แบบเกา้อีน้ั่ง 4 คนแบก  ประมาณ 4500 รูปี ต่อเสลีย่ง   ราคาไป-กลบั (ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์) 
แบบเปล 2 คนแบก        ประมาณ 2000-3000 รูปี ต่อเสลีย่ง    ราคาไป-กลบั (ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์
) 

➢ โปรดแจง้ความประสงคก์บัหวัหน้าทวัร ์หรอื ไกด ์ทอ้งถิน่ของท่าน ก่อน 1 วนั เพือ่การจองก่อนล่วงหน้า 
13.30 น.   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย   ออกเดนิทางต่อไปยงั เมืองดอูิ (Diu) (ระยะทางประมาณ 140 กม.ประมาณ 3-4 ชม.)  เป็นเกาะทีแ่ต่เดิม
เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส ต่อมากองทัพอินเดียยึดคืนมาได ้แต่ก็ยงัใหเ้ป็นเขตปกครองตวัเอง (Union 
Territory) ถอืว่าทีน่ี่เป็นเกาะท่องเทีย่วและพกัผ่อนของชาวกุจราช  เมอืง Diu เสน้ทางการคา้จากยุโรป อาหรบั 
สู่ตะวนัออกรูจ้กักนัในนาม “ยิบรอลตาแห่งตะวนัออก”เคยเป็นอาณานิคมที่เจรญิรุง่เรอืงของโปรตุเกสใน
ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 เป็นเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1961 ปัจจุบนัเป็นเมืองที่บรหิารโดยรฐับาลกลางเรยีกว่าเขต  
Union Territory  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ KRISNHA BEACH RESORT ,DIU หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่6 
 

 ดอูิ - เมอืงโสมนาถ - อุทยานแห่งชาตซิาซานกรี ์ B L D 



 

 

 
 

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. น าท่านชมเมืองดิดู เป็นเขตที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็น

อนัดบัที ่10 ของอินเดีย เมืองเดอูอยู่ทีป่ลายดา้นตะวนัออก
ของเกาะดิวและเป็นที่รูจ้กัส าหรบัป้อมปราการและโบสถ ์
เก่าแก่ของโปรตุเกสเป็นเมืองตกปลา น าท่านชม โบสถ ์
เซนตพ์อล ตัง้อยู่บน เกาะ Diu บนชายฝ่ังตะวนัตกของ
อนิเดียซึง่เป็น ดินแดนสหภาพ ของอินเดีย Diu อยู่ภายใต ้
การควบคุมของอาณานิคม โปรตุเกส ในชว่งตน้ศตวรรษที ่
16 ครสิตจกัรเซนตพ์อลซึง่ตัง้ช ือ่ตาม นักบุญพอล อคัร
สาวก ของ พระเยซ ูยงัเป็นทีรู่จ้กักนัในนามอคัรสาวกไปยงั
คนต่างชาติยงัคงเป็นโบสถท์ี่ใชง้านไดแ้ละเป็นหน่ึงในสาม
ครสิตจกัรใน Diu ทีส่รา้งโดยชาวโปรตุเกส มนัถอืเป็นหน่ึง
ในตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของ สถาปัตยกรรมบารอ็ค (สไตลศ์ลิปะ) ในอนิเดยี 
จากนั้นชม  ป้อมปราการ
แห่ ง เมื อ งดิ อู  Diu Fort 
ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของ
เกาะเป็นจุดส าคัญของเมือง 
ส ร า้ งขึ ้น ใน ปี  ค .ศ . 1535  
จากน้ันถูกโปรตุเกสเขา้ยึด
ครองเมืองมีคูน ้าลอ้มรอบสอง
ช ัน้ เป็นจุดชมพระอาทิตยต์ก
ที่สวยงามมาก ในเมืองมีตึก
อาคารเก่าแก่ในยุคอาณา
นิคม 

10.00 น. น าท่ านออก เดินทาง สู่ 
เ มื อ ง โ ส ม น า ถ 
(Somanath) (ระยะทางประมาณ 80 กม.ประมาณ 2-3 ชม.)   

12.00 น.   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. บ่ายเพือ่น าท่านชม เทวลยัโสมนาถ Somnath Temple (เทวาลยัโสมนาถ) ศรสีมนาถทรสัต ์อนั

งดงามและมีช ือ่เสยีง ตัง้อยู่
รมิฝ่ังทะเลอาหรบัเป็นหน่ึง
ในเทวาลยัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด
ของฮินดู สรา้งถวายพระ
ศิ ว ะ  ค ว า ม มั่ ง คั่ ง ข อ ง
เทวาลยัแห่งนี้ท าใหม้ีการ
บุกปลน้เทวาลยัหลายคร ัง้ 
เร ิม่จากการบุกปลน้โดย
มาหห์มุดแห่งฆาษนียจ์าก
แอฟกานิสถานใน ค.ศ .
1026 เทวาลยัแห่งนี้มีการ
ฟ้ื นฟู บู รณ ะขึ ้นม าให ม่ 
เทวาลยับูรณะใหม่ปี ค.ศ. 
1950 ทางตะวันออกของ
เทวาลัยเป็นที่แม่น ้ าสาม



 

 

 
 

สายไหลมาบรรจบกนั ท าเป็นท่าน ้าลงสู่ทะเล คนฮินดูเช ือ่กนัว่าเป็นทีถ่วายพระเพลิงพระศพของพระกฤษณะ  
กล่าวกนัว่าวดันีเ้ป็น 1 ใน 12 ‘จโยตรีล์งึค’์ ขององคพ์ระศวิะทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในอนิเดยี สถาปัตยกรรมอนังดงาม
ตามแบบของราชวงศจ์าลุกยะในสมยัทีเ่ร ิม่สรา้ง ทางเขา้มีรูปป้ันพระโคนนทิ พาหนะของพระศิวะ ตามระเบียง
ทางเดินมีรูปสลักนาฏราช หันหน้าออกสู่ทอ้งทะเลอาหรบัสีน ้าเงินเขม้  วดันี้สรา้งขึ ้นที่ชายฝ่ังของ
มหาสมุทรอาหรบัทางมุมตะวนัตกของอนุทวปีอนิเดยี 

บ่าย   น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาตซิาซานกรี ์(Sasan Gir National Park) (ระยะทางประมาณ 52 กม.ประมาณ 
2 ชม.)ชือ่เดิมคืออุทยานแห่งชาติกรี ์ไลออน ตัง้อยู่บนคาบสมุทรคาเธียวาร รฐัคุชราต ทางภาคตะวนัตกของ
ประเทศอนิเดยีมีพืน้ที ่1,412 ตารางกโิลเมตรหรอื 882,500ไรอุ่ทยานแห่งนีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็นแหล่งทีอ่ยู่สุดทา้ยของ
สงิโตเอเชยี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ The Gir lion safari camp ,GIR หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่7 

 
 อุทยานแห่งชาตซิาซานกรี ์- เมอืงจูนาการ ์- แรนนคุ์จน้อย (LRK) B L D 

เชา้ตรู ่  พาคณะโดยรถจีป๊ เขา้ชม อุทยานแห่งชาตป่ิากริ ์(Forest National Park) อุทยานแห่งชาตป่ิาไมก้รี ์
อุทยานนีถ้ือเป็นบา้นของสิงโตสายพนัธุเ์อเชยี (Panthera leo persica) ทีเ่คยมีจ านวนเหลือเพียง 20 ตวัใน 
ค.ศ. 1913 จากการถูกล่าในชว่งทีต่กเป็นอาณานิคมขององักฤษ จนในปัจจบุนัความพยายามของกรมป่าไมก็้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบความส าเร็จทีส่ามารถเพิ่มจ านวนมากกว่า 300 ตวั แต่ก็ยงัเสีย่งต่อการใกลจ้ะสูญพนัธุ ์นอกจากนีย้งัมี
สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอีกกว่า 30 ชนิด อาทิ ไฮยีนา สุนัขจิง้จอก หมูป่า ค่าง เม่น ชะมด นก 300 สายพนัธุ ์และ
แมลงอีกนับ 1,000 สายพนัธ ์ทีอ่าศยัอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าบนพืน้ทีท่ ัง้หมดราว 1,153 ตร.กม...ไดเ้วลา
กลบัสู่ทีพ่กั เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง จูนาการท์ ( Junagadh ) (ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  
  ชูนาครห ์หรอื ชนุาคฒ เป็นศูนยก์ลางปกครองของเขตชนูาครหใ์นรฐัคุชราต ประเทศอนิเดยี เป็นเมืองใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของรฐั ตัง้อยู่ตีนเขาของทิวเขาคิรนาร อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านชมเขา้ชม ป้อมอุ
ปารค์ต (Uparkot Fort) ป้อมโบราณนี้เช ื่อว่าสรา้งขึน้ในปี 319 ก่อนครสิตศ์ักราชโดย Mauryan 
Chandragupta จกัรพรรดถิึงแมว้่ามนัจะไดร้บัการขยายหลายต่อหลายคร ัง้ ในสถานทีก่ าแพงสูงถึง 20 เมตร 
มนัถูกปิดลอ้ม 16 คร ัง้และต านานเล่าว่าคร ัง้หน่ึงมนัทนการโจมตี 12 ปี มุมมองของเมืองและตะวนัออกไปยงั 
เนินเขา Girnar น้ันยอดเยี่ยมและภายในก าแพงของป้อมน้ันเป็นมสัยิดเก่าแก่ที่งดงามชดุหน่ึงของถ า้พุทธ



 

 

 
 

เก่าแก่ที่มีอายุนับพนัปี ดา้นในมีกลุ่มถ า้พุทธ (Buddhist Caves) แต่ละถ า้อายุ 2,000 ปี สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยั
พระเจา้อโศกเพือ่แบ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัพระสงฆ ์ต่อมาถูกยดึครองโดยมุสลมิ  
ชม บ่อน ้าข ัน้บนัได 2 ที ่คอื “นาฟกนัคูโว” NAvghan Kowa) และ “อาด-ิคาด”ิ (Adi Kadi Vav) 
บ่อน ้าสองบ่อนี ้ไม่มีการแกะสลกัทีส่วยงามเหมือนทีอ่ืน่ แต่ทัง้สองบ่อเกดิจากเจาะหินลงไปทัง้กอ้น สรา้งขึน้ใน
ราวๆ ปี 1026 เป็นบ่อทีล่กึถงึ 52 เมตร บ่อน ้าแห่งนีเ้คยมนี ้ามากมายมหาศาล และเป็นแหล่งน ้าส าคญัในยามทีอุ่
ปารค์ตถูกศตัรูโอบลอ้ม ส่วน “อาด-ิคาด”ิ เป็นบ่อน ้าขัน้บนัได 120 ขัน้ ทางลงลกึและแคบต่อมาถูกยดึครองโดย
มุสลมิซึง่ไดย้า้ยศูนยบ์ญัชาการปกครองจากป้อมโบราณบนเนินเขาลงสู่ทีร่าบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่ า น ช ม  พ ร ะร าช ว ัง  ม า ฮ าบ ัท  ม ัค บ า ร า  (Mahabat Maqbara)  แ ล ะ สุ ส าน ข อ ง 

Bahaduddinbhai Hasainbhai คอืสุสานใน Junagadh ...ประเทศอนิเดยีซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นทีต่ ัง้ของชาว
มุสลิมผูค้รองมหาเศรษฐแีห่ง จูนาการ ์ถูกสรา้งขึน้โดยมหาเศรษฐมีหาราชาข่านทีส่องแห่งจูนาการ ์เป็นสุสาน
ของพระราชวงัทีง่ดงาม เป็นการผสมผสานทีผ่ิดปกติของ สถาปัตยกรรม อินโดอิสลามยุโรปและโกธคิและเป็น
หน่ึงในสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัทีสุ่ดของเมืองโครงสรา้งเป็นแบบดัง้เดมิมีหอ้งโถงกลางหวัหอม
โดมทีข่นาบขา้งดว้ยสีห่ออะซานสีมุ่ม หออะซานแต่ละแห่งมี บนัไดเวยีนภายนอกทีห่มุนไปในทศิทางตรงกนัขา้ม
เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วน การตกแต่งค่อนขา้งไม่ธรรมดาของอินเดียและรวมถึงโดมขนาดเล็กจ านวนมาก ซุม้โคง้ที ่
ออกแบบอย่างประณีต หนา้ต่าง ฝร ัง่เศส เสา แนวตัง้แบบกอธคิและประตูเงนิทีส่่องแสงอาคารภายในและภายนอก
ตกแต่งดว้ย หนิ แกะสลกัอย่างประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อไปยงั ลิตเติล้ รานน ์ออฟ คุทช ์(LRK) (Little Rann of Kutch) (ระยะทางประมาณ 

300 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม.) Rann of Kutch เป็นภูมิประเทศทีไ่ม่เหมือนใครซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นแขน
ของทะเลอาหรบั เมือ่ดนิแดนแยกออกจากทะเลโดยกองก าลงัทางธรณีวทิยามนัก็กลายเป็นทีร่าบกวา้งใหญ่ทีไ่ม่มี



 

 

 
 

รูปรา่งซึง่เต็มไปดว้ยเกลอืทีถู่กน ้าท่วมในชว่งฤดูฝน  ตัง้อยู่บนพืน้ที ่4,950 ตารางกโิลเมตรเป็นหน่ึงในเขตสงวนที่

ใหญ่ที่สุดของอินเดียทีม่ีภูมิทศันห์ลากหลายทางตะวนัตกของรฐัคุชราต เขตรกัษาพนัธุน้ั์นไดร้บัการตัง้ช ือ่ตาม
เผ่าพนัธุย่์อยของลาป่า ประชากรสุดทา้ยของโลกในเผ่าย่อย khur ของลาป่าซึง่เป็นสตัวส์งวนทีไ่ดร้บัการคุม้กนั
อย่างแน่นหนา ซึง่เป็นทีห่ลบภยัส าหรบัลาป่าเอเซยีทีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละเป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัว ์มากมาย อาท ิ ละมั่ง
อนิเดยี กระทงิสนี ้าเงนิ (ละมั่งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของอนิเดยี)เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอืน่ ๆ ทีเ่ห็นในการเดมิพนั ทะเลทราย
ลติเติล้ของ Kutch เป็นบ่อเกลอืซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ Rann of Kutch ในย่าน Kutch รฐัคุชราตประเทศอนิเดยี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ ROYAL SAFARI CAMP,BAJANA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่8 
 

 แรนนคุ์จน้อย (LRK)  B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม หมู่บา้นเล็กๆ ชมวถิชีวีติ ของชาวบา้น และ โรงงานเกลอื เมอืงบาจาน่าเป็นรฐัทีม่ีช ือ่เสยีงใน

เร ือ่งของซาฟารแีคมป์ไปยงั Little Rann of Kutch เพือ่ชมลาป่าในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่ายๆ  น าท่านเขา้ กจิกรรมพิเศษ คอื ซาฟารขีา้มทะเลทรายขา้ม Little Rann ของ Kutch โดยจีป๊ ชม
ความมหศัจรรยข์อง Little Rann of Kutch (Rann เป็นภาษาอนิเดยี แปลว่าทะละทราย Little Rann of 
Kutch แปลว่า ทะเลทรายนอ้ยแห่งคทัช)์ ทีน่ี่คอื เขตอนุรกัษส์ตัวล์าป่า (Indian Wild Ass Sanctuary) 
ทีใ่หญ่ที่สุดของอนิเดีย  ซาฟารขีา้ม Little Rann เยี่ยมชม 'เดิมพัน' เกาะบนกน้ทะเลโบราณซึง่ตอนนี้มี
พืน้ที่สูงขึน้ปกคลุมดว้ยหญา้และสครบั 'การเดิมพนั' เหล่านี้รองรบัสตัวป่์าหลากหลายชนิดรวมถึง 
'Gudkhur' (ลาป่าเอเซยี) ที่ไม่พบที่อื่น ลาป่าเป็นสีน ้าตาลเกาลดัหล่อสมาชกิประเภทมา้ (ครอบครวัมา้) 
ความสามารถในการเขา้ถงึความเรว็สูงเมือ่วิง่ไปทั่ว Rann, ลาป่ามกัจะเห็นเป็นฝูงเล็ก ๆ blackbuck ทีส่ง่างาม 
(ละมั่งอินเดีย), nilgai หรอืกระทิงสีน ้าเงิน (antelope ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย) และ chinkara ที่สง่างาม 
(gazelle อนิเดยี) เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอืน่ ๆ ทีเ่ห็นในการเดมิพนั 
*หมายเหตุ: เน่ืองจากทะเลเกลอืเป็นปรากฏการณธ์รรมชาตทิีเ่กดิขึน้เฉพาะชว่งเวลา 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 



 

 

 
 

น าท่านเขา้พกั ณ ROYAL SAFARI CAMP,BAJANA หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที-่9 
 

 แรนนคุ์จน้อย (LRK) - เมอืงโมเดหร์า - เมอืงปาทนั - เมอืงโพชนิา B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู่ เมืองโมเดหร์า Modhera (ระยะทางประมาณ 75 กม.ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองในเขต 

Mehsana ของรฐัคุชราตประเทศอนิเดยี เมืองนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนยุคดวงอาทติยข์องวดัไชยกุล ีตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า 
Pushpavati  เมืองนีเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะ Dharmaranya ในชว่งอายุแรนิค มีความเชือ่กนัว่าท่าน พระราม ท ายา 
ไน ทีน่ี่เพือ่ช าระลา้งบาปของการฆ่าพราหมณ ์ทศนะ เขาสรา้ง Modherak ซึง่ต่อมารูจ้กักนัในชือ่ Modhera วดั
ดวงอาทิตย ์ถูกสรา้งขึน้ในช่วงรชัสมัยของ Bhima I แห่ง ราชวงศ ์Chaulukya ในปี 1026-1027( Vikram 
Samvat 1083)  

จากนัน้  น าท่านชม วดัโมเดหร์า หรอื Modhera Sun Temple วดันี้สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1026 โดยกษัตรยิภ์ีมเทพ
แห่งราชวงศโ์ซลนักเิพื่อบูชาองคเ์ทพสุรยิะ ณ รมิแม่น ้าภุชปาวตี (Pushpavati) ไม่มีการนมสัการในตอนนีแ้ละ
ไดร้บัการคุม้ครองโดย การส ารวจทางโบราณคดีของอินเดีย เป็นวดัฮินดูที่มีลวดลายแกะสลกัเป็นรูปเทพและ
เทพธิดาอย่างวิจิตรงดงามแห่งหน่ึงในคุชราต แมบ้างส่วนจะเสียหายจากแผ่นดินไหวและจากการท าลายโดย
สุลต่านมาหห์มุดแห่งฆาสนี ผนังภายนอกวดัมีรูปแกะสลกัเทพพระอาทิตย ์และเทพองคอ์ื่นๆ และยังมีบ่อน ้า
สีเ่หลีย่มผืนผา้ขนาดใหญ่กลางแจง้ซ ึง่แกะสลกัลวดลายขัน้บนัได5ช ัน้ ไล่ระดบัอย่างสวยงาม มเีทวสถานขององค ์
เทพคเณศวร วษิณุ และศวิะประจ าทัง้ 3 ดา้น สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่11 ดว้ยหนิทรายสชีมพูโดยพระเจา้ภมี
เทพที ่1 เป็นสถาปัตยกรรมฮนิดูทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกุจราต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงปาทนั (Patan) (ใชเ้วลาประมาณ 45 ชม.) เมอืงโบราณปาทนั กอ่ตัง้ขึน้ในปี 745 

โดย Vanraj Chavda ซึง่เป็นราชาทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของราชวงศ ์Chavda เมอืงนีก้ลายเป็นศูนยก์ลางการคา้เพือ่
ผลติผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก ่การกดัฝ้ายการทอการปักและการ แกะสลกั ไมแ้ละ งาชา้ง ผา้
ไหมทอมือของปาตนัเป็นหน่ึงในผลติภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดในประเทศอนิเดยีและถูกน ามาใชใ้นการผลติผา้ไหมส ตาโร 
ไหมทีม่ีสสีนัสดใสและออกแบบมาอย่างประณีตซึง่เมืองนีม้ีช ือ่เสยีง  ราชส านักชวาเคยสั่งผา้ทอจากทีน่ี่ไปใชใ้น
ราชส านักผา้ไหม Patara ของเมืองปาทานไดช้ ือ่ว่าเป็นราชนีิแห่งผา้ไหมทีม่ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและคงรกัษา
ลวดลายสสีนัการออกแบบรวมไปถงึเทคนิคการทอแบบโบราณเอาไวไ้ด ้



 

 

 
 

เขา้ชม รานี ค ีวาฟ (Rani Ki Vav) สรา้งโดยพระนางอุทยัมาตมิเหสขีองพระเจา้ภมีเทพในครสิตว์รรษที ่11-
12 มขีนาดกวา้งถงึ 64 เมตรผนังโดยรอบประดบัดว้ยหนิแกะสลกัวจิติรงดงาม 

จากนัน้... .น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโพชนิา (Poshina) สู่ความงามเรยีบง่ายของชวีติหมู่บา้นดัง้เดมิทีม่ปีระชากรอาศยั
อยู่ในชมุชนเผ่าทีม่ีสีสนัของ Garasias, Bhils และ Rabaris ซึง่เป็นพระในชนบท Poshina เป็นทีต่ ัง้ของศาล
เจา้เผ่าซ ึง่คุณจะไดพ้บกบัฉากมา้เซดนิเผานับพนัทีย่นืเรยีงเป็นแถวเพือ่บูชาเทพธดิาทอ้งถิน่ หมู่บา้นใกลเ้คยีงมี

ม ้ า
ที่

แกะสลกัคลา้ยกนัเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจา้ ...และ พบ Darbargadh Poshina ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นวงั
และปัจจุบนัเป็นโรงแรมมรดกที่ตอ้นรบัดว้ยประตูขนาดใหญ่โดมขนาดใหญ่เสาและซุม้ประตูจ านวนมากลาน
สนามหญา้สวนและระเบยีงทีเ่ป็นเจา้ของโดยทายาทแห่ง Chalukyas อาณาจกัรของพวกเขาแพรก่ระจายไปทั่ว
รฐัคุชราตและอนิเดยีตอนกลางในศตวรรษที ่12 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม  
น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Darbargadh Poshina ,POSHINA หรอืเทยีบเท่า 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น.  น าท่าน ชม ชุมชนชนเผ่าอนัมสีสีนั การเยีย่มชมบา้นของชา่งป้ันหมอ้ทีส่รา้งมา้ทีโ่ดดเด่นเหล่านีค้อืการได ้

เห็นวฒันธรรมชนเผ่าซึง่ความงามเรยีบง่ายของชวีิตหมู่บา้นดัง้เดิมมาผสมผสานกบัของ หมู่บา้นชนเผ่า  
หมู่บา้นชนเผ่า Bhil ซึง่ยงัคงรกัษาวถิีชวีติดัง้เดิมเอาไวท้ัง้การแต่งกาย และการด ารงชวีิตซึง่เป็นสีสนัของรฐั
กุจราต และเป็นที่ต ัง้ของศาลเจา้เผ่าซ ึง่คุณจะไดพ้บกบัมา้ดินเผานับพันที่ยืนเรยีงเป็นแถวเพื่อบูชาเทพธิดา
ทอ้งถิน่ หมู่บา้นใกลเ้คยีงมีมา้ทีแ่กะสลกัคลา้ยกนัเพือ่แสดงความเคารพต่อความศกัดิส์ทิธิข์องเธอ การเยีย่มชม
บา้นของชา่งป้ันหมอ้ทีส่รา้งมา้ทีโ่ดดเด่นเหล่านีค้ือการไดเ้ห็นวฒันธรรมชนเผ่านอกจากนีน้ าท่านเยีย่มชม วดั
หนิทรายเชนเก่าแก่และวดั พระศวิะ เก่า ของปารวานัทและนินนาถ และ และเมืองนีย้งัมีช ือ่เสยีงในดา้นศาลเจา้
เผ่าวนัเชนและวดัพระศวิะ เกา่ มวีหิารสขีาวเชนแห่พสัวานานัท ชม วดัเชน Shri Nana Poshina Teerth 

 
 
 

  
 
 

วนัที-่10 
 

 เมอืงโพชนิา - เมอืงอาหเ์มดาบาด B L D 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 
บ่าย   น าท่านเดนิทางไปยงัเมือง อาหเ์มดาบาด (Ahmedabad) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง อาหเ์มดา

บาด Ahmedabad เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ในรฐักูจาราท Gujarat ซึง่เป็นรฐัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่7 ของ
อนิเดยีก็ว่าได ้เป็นเมอืงทีท่นัสมยัและตอ้งยอมรบัว่า มนัีกท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากในเมอืงนี ้

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ FOUR POINT SHERATON,AHMEDABAD หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่11 

 
 เมอืงโพชนิา - เมอืงอาหเ์มดาบาด  B L - 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม มสัยดิจามา Jama Masjid มสัยดิแห่งนีไ้ดร้บัการด ารใิหก้่อสรา้งโดยสุลต่าน อาหเ์หม็ด ซาห ์

สรา้งขึน้ในปี 1423 และใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 13 ปี เมื่อเดินเขา้สู่มสัยิดผ่านหลงัคาจะพบกบัเสารองรบั 260 
ตน้ทีไ่ดร้บัการตกแต่งโดยไม่เหมอืนกนัเลย ใชเ้วลาชมงานศลิปะทางศาสนาบนเสาแต่ละตน้ เมือ่แหงนมองจะพบ
กบัหลงัคาโดม 15 แห่ง ซ ึง่ยอมใหแ้สงธรรมชาต ิแต่ไม่ใชแ่สงแดดโดยตรง มสัยิดตัง้อยู่ใจกลางศูนยก์ลางทาง
ประวตัิศาสตรข์องอหัม์ดาบาด จากสุเหรา่ มสัยิดจามาเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั มีค่าธรรมเนียมในการเขา้ชม และ
สามารถถ่ายรูปได ้สถานที่นี้มีผูค้นมาสกัการะบูชาอยู่เสมอ ..... โปรดแต่งกายใหเ้หมาะสม หา้มสวม
กางเกงขาสัน้หรอืชุดกระโปรงส ัน้ ควรถอดรองเทา้ก่อนเขา้ และวางไวท้ีบ่รเิวณทางเขา้ หอสวด
มนตห์ลกัสามารถเขา้ไดโ้ดยผูช้ายเท่านัน้ 

 
 
 



 

 

 
 

น าท่านเยอืน Manek Chowk 
เป็นหน่ึงในตลาดทีค่กึคกัมาก
ทีสุ่ดของเมอืงอหัม์ดาบาด และ
เป็นที่ที่ คุณ จะได ้ลิ ้มลองขนม
หลากหลายรสชาติ เดินดูแผง
ขายอญัมณีและผา้ในตลาด ลอง
ชมิขนมขบเคีย้วรสจัดจา้น และ
อาหารที่แสนอร่อยบนทอ้งถนน 
หรอืเลือกที่จะชืน่ชมกบัอนุสรณ์
ส ถ า น ที่ มี อ า ยุ เก่ า แ ก่ ห ล า ย
ศตวรรษ ตัง้แต่เชา้จนถงึชว่งค ่าใน
ต ล า ด ก ล า ง คื น ที่  Manek 
Chowk คุณจะไดพ้บกบักจิกรรม
มากมายอย่างต่อเน่ือง ที่น่ีเป็นทัง้
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมส าหรบันักท่องเทีย่ว และยงัจุดศูนยร์วมทีโ่ปรดปรานของบรรดาคู่รกั กลุ่มเพื่อน และ
ครอบครวัชาวอหัม์ดาบาด ตลาดทีเ่ปิดทุกวนัแห่งนีจ้ะเปิดขายของในชว่งเชา้จ าพวกผกัและเคร ือ่งเทศ ฟังเสียง
คนขายของหาบเรต่ะโกงนบอกราคาแก่บรรดาผูซ้ ือ้และผูเ้ดนิเทีย่วชมตลาด....ลิม้ลองอาหารแบบดัง้เดมิบนถนน
คุชราต เลอืกซือ้อญัมณีและสิง่ทอ และชมสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีจ่ตุัรสัทีม่ีชวีติชวีาแห่งนีใ้นเมืองเก่า
ของอหัม์ดาบาด...ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ที่พกัหรอืรา้นอาหาร น าท่านเขา้ชม Rani Sipri’s Mosque 
จากน้ันชม Rani Rapmati Mosque ทีส่รา้งอุทิศ ใหช้ายาสุลต่านซึง่เป็นฮินดู  สรา้งในกลางครสิตศ์ตวรรษที ่
5  โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมฮนิดูและอสิลามเขา้ดว้ยกนั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเทีย่ง 
ชม Shri Swaminarayan Temple เป็นศาลเจา้ทีอุ่ทศิให ้Narayan Dev วดัทีส่วยงามแห่งนีส้รา้งขึน้ในปี
ค .ศ .1822 ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง 
Swaminarayan ซึง่เป็นผูก้่อตั้งนิกาย
ฮิ น ดู แ ห่ ง  Swaminarayan ป ร ะดั บ
ประดาไปดว้ยสีสนัของลานตาและงาน
แกะสลกัอนัประณีตวดันี้เป็นตวัอย่างที่
ยอดเยีย่มของสถาปัตยกรรมในศตวรรษ
ที่สิบเกา้ ภายในถ า้มีเทวรูปประดบัดว้ย
เคร ือ่งประดบัโอ่อ่าและผา้ที่สวยงาม วดั
ดึงดูดผูค้นนับลา้นในวนัรุง่ขึน้หลงัจาก 
Diwali ไ ป ที่ ด า ร ์ช ั น  วัด นี้ ยั ง เ ป็ น
ส า นั ก งาน ให ญ่ ขอ ง Nar Narayan 

Gadi ซึง่ท าใหเ้ป็นวดัทีไ่ดร้บัการเคารพ
มากยิง่ขึน้ในหมู่ผูศ้รทัธา แกะสลกัอย่าง
สวยงามจากไมส้ ักพม่ารายละเอียดที่
ซบัซอ้นในงานแกะสลกัของวดันี้ท าให ้
เป็นงานชิน้เอกดา้นวิศวกรรม สิ่งของ
ส่วนบุคคลของสวามีนารายันยังไดร้บั
การเก็บรกัษาไวเ้พื่อความปลอดภยัที่น่ี 
วดัแห่งนี้ยังเป็นที่รูจ้กักนัดีในเร ือ่งของ 
'Aarti' หรอืบรกิารสวดมนตใ์นตอนเชา้
ซึง่เป็นการสวดทีช่วนใหห้ลงใหลกบัพระ



 

 

 
 

เจา้ คอมเพล็กซว์ดัยงัมีเกสตเ์ฮาสห์ลายช ัน้และคลินิกการแพทยภ์ายในบรเิวณเพื่อความสะดวกของผูเ้ขา้ชม 
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึจติวญิญาณหลายสวีดั Swami Narayan เป็นประสบการณท์ีบ่รสิุทธิข์องพระเจา้ .จากน้ัน น า
ท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรสินคา้ Ahmedabad One Mall  ศูนยก์ารคา้แห่งนี้เปิดขึน้ในเดือนตุลาคมปี 
2011 และเป็นเมอืงศูนยก์ลางผสมทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน Ahmedabad เดอะมอลลไ์ดร้บัการตัง้ช ือ่ว่า Alpha One  

16.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั สนามบนินานาชาตเิมอืงอาหเ์มดาบดัเพือ่บนิตรงกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ (บนิตรง)โดยสายการ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG85    

 (กระเป๋าใบใหญ่โหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้20 กโิล ต่อท่านเท่านั้น /กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิล
เท่านัน้) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ) 

00.40 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง การนัดหมาย

เวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์
ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

ก าหนดการเดนิทาง: วนัที ่ 6-17 ม.ีค. 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเตยีงคู่ 2 -3 ท่าน  
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว 

ราคาท่านละ   55,900.-  บาท   
ราคาท่านละ   14,500.-  บาท   

**ราคาน้ีสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่าน 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง) 

กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 25,000.- บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจองภายใน 3 
วนัส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด *** 
❖ หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาทีเ่บอรห์รอืแจง้ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงิน

ของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรุณาช าระค่าทวัร ์
ส่วนทีเ่หลอืล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ช าระเงินส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีง่ือนไข 

ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารของธนาคารนะ
ค่ะ 
 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ต่างชาตโิปรดตดิต่อเรา**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวม

ตลอดการเดนิทาง รวม 60 USD หรอื 1800 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
 

วนัที-่12 
 

 สนามบนิมุมไบ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - - - 



 

 

 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร  ท่านละ 3,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
          5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 
 
 
 
อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
✓ ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัสายการบนิและภาษีน ้ามนัของสายการบนิ  
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ/ค่าอาหารทุกมือ้/ค่ารถรบัส่งและระหว่างการน าเทีย่ว ตามรายการระบุ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1 ลา้น บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิหา้แสนบาทต่อคร ัง้) แต่ทัง้นีย่้อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
✓ ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้  (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ ค่าวซีา่ทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
➢ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  
➢ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ ตลอดทรปิ 60 USD/ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
➢ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
➢ ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่ีการการนัตค่ีามดัจ าหอ้งพกั
โดยตรงหรอืผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทีอ่าจขอเงนิคืนได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 
FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า 
จากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านได้
ยอมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 

 
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิัทฯ ขอแนะน าให ้
นักท่องเที่ยวเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเที่ยวมากกว่ากรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ 
นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว               
ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 
❖ กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 
เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั
เป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง( TRIPLE 
ROOM )ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 
3เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้่า
โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ
คาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ ไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ 
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 
 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะ
ไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รูป พืน้หลงัสขีาว)  
• หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุาม 


