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ความมหศัจรรยข์องถ า้มรดกโลก..ถ า้อจนัตา้..ถ า้เอลโลรา่.. 

รฐัมหาราษฏร ์ วดัสทิธวินิายกั(วดัพระพฑิเนศ)  มหานครมมุไบ 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1  กรุงเทพฯ-มุมไบ (ประเทศอนิเดยี) (-/-/-) 

18.00 น.   พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
แอรอ์นิเดยีAI เจา้หนา้ทีค่อย    ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง (แนะน าให ้
โหลดของทีไ่มจ่ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพือ่เป็น
การไม่เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืและของมค่ีาขึน้เคร ือ่งเท่าน้ัน) 

20.50 น.   ออกเดนิทางสู่ มหานครมุมไบ(บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่AI331 

23.15 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมุมไบ หรอืชือ่เดมิ “บอมเบย”์ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ย จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั...พกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั  

    ทีพ่กั ณ Hotel holidays Inn  (เมอืงมุมไบ) หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่2 มุมไบ – ออรงักาบดั (บนิภายในประเทศ) (B/L/D) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ ท่านชมทศันียภาพเมอืง “มุมไบ”  เป็นเมอืงศูนยก์ลางดา้นการพาณิชยของอนิเดยีโอบ

ลอ้มดว้ยทะเลอาระเบยีน มุมไบเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นฮอลลวูิดของอนิเดยีทีเ่รยีกกนัว่าบอลลวูีด
มอีุตสาหกรรมภาพยนตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นศูนยร์วมความศรทัธาและความเชือ่รวมถงึ
วฒันธรรมอนัหลากหลาย หรอืนครลอนดอนแห่งอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงาม
คร ัง้เมือ่องักฤษยงัปกครองอยู่ มทีัง้แบบองักฤษโกธคิ 

  แบบอนิเดยีผสมอาหรบัน าท่านเดนิทางสู่ “วดัสทิธวินิยัยคั” (Siddhivinayak Temple) 
ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แก ่ในศาสนาฮนิดู  สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานองค ์“พระ
พฆิเนศ” เทพเจา้แห่งความส าเรจ็ ซึง่ตัง้อยู่ในองคม์ณฑปศกัดิส์ทิธิ ์ทีท่่านจะสามารถสมัผสัได ้
ถงึพลงัศรทัธา ทนัททีีท่่านกา้วเขา้สู่ภายในวดัทีค่ลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนทีม่าเคารพสกัการะ 
หลงัจากทีท่่านไดส้กัการะองคท่์านแลว้ จะมพีธิกีรรมทีป่ระหลาดอกีอย่างทีจ่ าเป็นตอ้งท าคอื ให ้
ท่านไดก้ระซบิค าอธษิฐานต่อรูปป้ันหนู 2 ตน ทีถ่อืเป็นพระสหายขององคท่์านดว้ย จากน้ันให ้
ท่านไดบู้ชาเครือ่งราง,รูปบูชาขององคท์่านตามอธัยาศยั เยีย่มชม มรดกโลก แห่งแรก 
“สถานีรถไฟวคิตอเรยีเทอมนิาส” หรอืในชือ่อนิเดยีใหม่ว่า “ฉัตรปต ีศวิาจเีทอมนิาส” ที่

ไดร้บัการตัง้ช ือ่ตามพระนามพระราชนีิวคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยี
โกธคิ ผสมผสานกบังานศลิปะแบบอนิเดยีอนัทรงคุณค่าจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยูเนสโก 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย สถานทีแ่ห่งส าคญัทีพ่ลาดไม่ไดก็้คอื “ประตูสู่อนิเดยี” (Gateway of India) รมิฝ่ัง

ทะเลอาระเบยีน ซึง่ถอืไดว่้าเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมมุไบ 
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  สรา้งขึน้เพือ่เป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยอืนมมุไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระ
ราชนีิแมรี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพือ่ทรงรว่มงานเดลดีารบรั ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่

ผสมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบมุสลมิของรฐัคุชราต ประกอบกบัความสูงกว่า 80 ฟุต 
ของประตูสู่อนิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็นทีห่มายส าคญัแห่งแรกๆ ของนักท่องเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางมา
สู่มุมไบ 

...จากนัน้อสิระชอ๊ปป้ิงสิน้คา้บรเิวณแหล่งรวมสนิคา้ประเภทต่างๆ เชน่ เสือ้ผา้ เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งใชใ้น
ครวัเรอืน ทัง้เคร ือ่งเงนิ เคร ือ่งทองเหลอืง ตลาดสด และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่สนิคา้ทีน่ี่ราคาไม่
แพงมากนักและต่อรองกนัได ้

14.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู่ออรงักาบาด  
17.50 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงออรงักาบดั โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี  เทีย่วบนิที ่  AI441 
19.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงออรงักาบดั ตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ทีพ่กั  
20.30น. บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

 
ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า (เมอืงออรงักาบดั) 
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วนัที-่3 เมอืงออรงักาบาด( AURANGABAD )- อะชนัตา้  ( AJANTA 
CAVES ) “  ถ า้มรดกโลก “ 

(B/L/D) 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่.. ถ า้อชนัตา้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. )  
 มรดกโลกแห่งทีส่าม ถ า้อะชนัตา้ ( AJAMTA CAVE ) ตัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไป

ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่
ที่สุดของอินเดียถ า้อะชนัตา้“ ถ า้มรดกโลก”(ถ า้จะท าการปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร)์แบ่ง
ออกเป็น2ยุคโดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที่2ก่อนครสิตศกัราช ไดถู้กสรา้งออกมาใน
รูปลกัษณะของ” วหิาร” ( วตัถุประสงคเ์พื่อปฏบิตัสิมาธ–ิของเหล่าพระภกิษุ)และ“เจดยี“์ (เพื่อ
อุทิศแด่องคพ์ระพุทธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขียนสนี ้าบนผนังที่ถ่ายทอดถึงเร ือ่งราวชาดก
เขา้ใจถงึพุทธประวตัเิพราะมกีารใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชือ่
ของชาวเถรวาทยุคทีส่องประมาณครสิศตวรรษที5่-6ไดม้กีารเพิม่เตมิโดยแกะสลกัพระพุทธเจา้
และพระโพธสิตัวห์ลายพระองคบ์นเจดียแ์ละบนผนังวหิารในแบบความเชือ่แบบใหม่หรอืตาม
แบบของชาวมหายานถ า้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถอืเป็นถ า้ทีม่กีารเจาะเป็นปราสาททีม่ี
ขนาดใหญ่จนไดร้บัเป็น สิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกทีม่อีายุมากกว่า2000ปีและภายในถ า้ก็
มถี า้มหมึาขนาดใหญ่อกีกว่า30ถ า้ โดยผนังถ า้มภีาพจติกรรมฝาผนังทีม่อีายุนับกว่า1200 ปี 
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13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บรเิวณใกล ้ถ า้อะชนัตา้ 
 เยีย่มชมน าท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถ า้อะชนัตา้ต ัง้แต่ถ า้แรก 
กองโบราณคดอีนิเดยีแนะน าว่าควรเขา้ชมถ า้ 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 ทีม่คีวามงดงามลอืเลือ่ง

ชวนซาบซึง้ และพลาดไม่ไดก้บัถ า้ 26 
 เกรด็ย่อ 
 ถ า้เบอร1์เป็นวดัถ า้สรา้งถวายพระโพธสิตัว ์ถอืเป็นถ า้ทีส่มบูรณท์ีสุ่ดถ า้หน่ึงของกลุ่มวดัถ า้อ

ชนัตา แกะสลกัภายในถ า้จะมเีร ือ่งราวพุทธประวตั ิ เทพเจา้ สถูป สตัว ์พระโพธสิตัวว์ชัรปาณี 
รูปแกะสลกัตอนพระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั สารนาถ  ใกลเ้มือง
พาราณสี ภาพจติกรรมมีภาพพระโพธสิตัว ์ภาพพิชติมารก่อนตรสัรู ้ ภาพมเหสีของนันดะ
ก าลงัเศรา้โศรกทีท่่านก าลงัจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภกิษุสาวก 

  ถ า้เบอร2์เป็นถ า้ของฝ่ายมหายานมชี ือ่เสยีงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถ า้เบอร3์
เป็นถ า้เล็กๆไม่มค่ีอยมอีะไรน่าสนใจ  

 ถ า้เบอร ์4 มีความกวา้งใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาถ า้ทัง้หมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวร อกีทัง้พระพุทธรูปปางประทบัยนื ส่วน 

 ถ า้เบอร ์5 ยงัท าการสรา้งไม่เสรจ็ 
 ถ า้เบอร ์6มพีระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาทีม่พีระสรรีะแตกต่างจากถ า้อืน่อกีทัง้เป็นหนิชนิด

เดยีวกบัถ า้รอบๆองคพ์ระพุทธรูปมภีาพวาดทีผ่นังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถ า้มตีวัหนังสอื
เขียนไวว้่า MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมือกระแทกหรอืเคาะที่กลางเสาจะมีเสียงดงักงัวาล
ออกมา)  

 ถ า้เบอร ์7 ดา้นในของถ า้ มพีระพุทธรูปแกะสลกัทีผ่นังถ า้ ลกัษณะคลา้ยกบัคร ัง้ทีพ่ระพุทธองค ์
ทรงแสดง ยมกปาฏหิารยิ ์แตกต่างจากถ า้เบอร ์2 ตรงทีเ่ป็นภาพวาด แต่ทีถ่ า้เบอร ์7 นีแ้กะสลกั
หินแทน อีกทัง้ตรงกลาง ประดิษฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูป ปางประทบัยืน 
และ เหล่าเทพเทวดา 

 ถ า้เบอร ์9 และ 10 เป็นถ า้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสูงยาว มชีอ่งรบัแสงอยู่ดา้นบน  
 ถ า้เบอร ์11-12-13 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัไม่มรีายละเอยีด เพยีงแต่ทีถ่ า้เบอร ์12 มอีงค ์

พระประธาน  
 ถ า้เบอร ์14 เป็นถ า้เล็กๆ ทีนั่กวทิยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นส านักงาน  
 ถ า้เบอร ์16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มภีาพ พระนางชนบทกลัยานี ทีเ่พิง่แต่งงานกบั พระนันทะ 

ก าลงัเฝ้ารอพระสวามกีลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากทีพ่ระพุทธ องคท์รงพาพระนันทะ
ไปบวชภายในยงัมพีระประธานในถ า้เชน่เดยีวกนั  ฯลฯ  

 ถ า้เบอร ์17  
 ถ า้เบอร ์18 เป็นถ า้รูปสีเ่หลีย่มมแีกะสลกัเสาแปดเหลีย่มเป็นฐานรองรบัตวัถ า้ 
  ถ า้เบอร ์19ภายในถ า้มเีจดยีข์นาดเล็กโดยมเีสาลอ้มรอบตวัองคเ์จดยีเ์ล็ก องคเ์จดยีต์รงกลางมี

ภาพแกะสลกัพระพุทธรูปบนยอดเป็นฉัตรสามช ัน้ซอ้นกนั 
  ถ า้เบอร ์20มขีนาดเล็ก บางส่วนคลา้ยกบัถ า้หมายเลข 1 และเสาหลกัคลา้ยถ า้หมายเลข 2 มี

นาค มกร หอ้งโถงไม่มแีกะสลกัเสาบางเสาแกะสลกัยงัไม่เสรจ็สมบูรณ ์มกีารแกะสลกัเจดยีท์รง
สกิขร 

 ถ า้เบอร ์21ภายในมภีาพแกะสลกัคลา้ยกบัถ า้ทีผ่่านมาเชน่ตวัมกร นาค ยกัษ ์ยกัษี 
  ถ า้เบอร ์22มขีนาดเล็ก มภีาพแกะสลกัพระพุทธเจา้ พระโพธสิตัวม์ณัชศูร ีพระโพธสิตัวไ์มตรี

ยะใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์ฐานเป็นดอกบวั 
  ถ า้เบอร ์23-25 ยงัสรา้งไม่สมบูรณ ์
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 ถ า้เบอร ์26ปรากฎภาพสลกัตอนพระพุทธเจา้ผจญมารอสิตรทีีม่าล่อลวงและพระพุทธรูปปาง
ปรนิิพพานทางดา้นซา้ยซึง่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมากราบนมสัการ ท่องบทสวด
สรรเสรญิพระพุทธองคผ์ูท้รงน าทางสว่างในใจพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...จนถงึถ า้สุดทา้ยไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงออรงักาบาดเสน้ทางเดมิ โดยทางรถ 

( ใชเ้วลาประมาณ  2.30 ช ัว่โมง )  
19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัคาร หรอืเทยีบเท่า    
   ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า (เมอืงออรงักาบดั)  

 

วนัที-่4 เมอืงออรงักาบาด( AURANGABAD )-เอลโลรา่  (ELLORA CAVES) 
“  ถ า้มรดกโลก “- มุมไบ 

(B/L/D) 

07.00  น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ถ า้เอลโลรา่(ถ า้ปิดวนัองัคาร)(ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม.) “ถ า้ของ3

ศาสนาอินดูพุทธและเชน ที่อยู่รวมกนั” เป็นอีกหน่ึงกลุ่มถ า้ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 2526 ตัง้อยู่ในเทือกเขาจรนันทร ีถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่าง
พุทธศตวรรษที1่2 ถงึ15 โดยการเจาะเขา้ไปในภูเขาเชน่เดยีวกบักลุ่มถ า้อะจนัตา้ทีเ่รยีงตวัจาก
เหนือไปใต ้เป็นระยะทางรวมกันประมาณ  2 
กโิลเมตร ภายในมภีาพแกะสลกัของเหล่าทวยเทพ
ทีม่คีวามวจิติรงดงามหาชมไดย้าก 

 ระหว่างทางผ่านชม “ป้อมเดาลาตาบดั” 
ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัคีร ีซ ึง่เคยเป็น
เมืองหลวงของราชวงศย์ารวะและถูกกษัตรยิอ์ลา
อุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได ้ใน พ .ศ. 1839 
กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครอง
ของกษตัรยิม์ุสลมิอยู่พกัหน่ึง กอ่นถูกทิง้รา้งยา้ยไป
สรา้งเมอืงออรงักาบดั ชมซากมสัยดิทีย่งัเหลอืซาก
เสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายุกว่า 700 ปี  
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จากนัน้ เยีย่มชมมรดกโลกแห่งที่สี ่ ถ า้เอลโลรา่(ELLORA CAVES ) (ถ า้จะปิดใหบ้รกิารทุกวนั
องัคาร ) ชมความงามทีย่ิง่ใหญ่ของหมู่ถ า้ทีเ่กดิจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหินทัง้ลูกดว้ยฝีมือ
สาวก 3 ศาสนาทีแ่ข่งขนักนัคอื ศาสนาฮนิดู พุทธ และเชนถ า้เอลโลรา่มทีัง้หมด 34 ถ า้ โดยมี
การแบ่งออกเป็น  ถ า้ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถดัมา 17 ถ า้คือ เทวาลยัของชาวฮินดู และ 
วหิารถ า้ลกัธ ิเชน 5 ถ า้  สถานที ่แห่งนี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถอื
เป็นถ า้ที่เกดิจากการแกะสลกัภูเขาทัง้ลูกออกเป็นเร ือ่งราวที่เกีย่วกบั ศาสนา  น าท่านกราบ
นมสัการ พระพุทธรูปทีม่อีายุมากกว่า 1200 ปี ภายในถ า้ยงัมภีาพแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจง
อกีมากมาย อาท ิองคพ์ระศวิะ พระพรหม  พระนารายณ ์พระพฆิเนศ  ชา้งเอราวณั อกีทัง้ภาพ
ของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถอืเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีสุ่ด เป็นทีท่ีม่ศีวิลงึคเ์ป็นจดุศูนยก์ลาง 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ ออรงักาบดั ชม บบี ีกา มกั

บารา (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งความรกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้ง
เพื่อร าลึกถึงพระมารดา พระนาง บีกมัราเบีย อุเด ดา
ราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล จากน้ัน
แวะใหท่้านชอ้ปป้ิง ซือ้ของที่ระลึกตามอธัยาศัย อาท ิ
เช่น เคร ือ่งทองเหลือง ผา้ปักลายโบราณที่จ าลอง มา
จากผนังถ า้ อายุ 1,200ปี และเคร ือ่งประดับลวดลาย
แปลกตา     

17.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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18.00  น.   ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสู่สนามบนิเมอืงออรงักาบดั 
20.20 น. เหริฟ้าสู่เมอืงมุมไบ โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยีเทีย่วบนิที ่AI441 
21.35 น. ถงึ สนามบนิ ฉตัราปตศีวิะจ(ิChhatrapati  Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ  
วนัที-่5 มุมไบ-กรุงเทพ (B/L/D) 

01.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจ็ท แอรอ์นิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 330 
07.50 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 
หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการ
เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้
เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง
หรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ต่างชาตโิปรดตดิต่อเรา** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง 
รวม 50 USD หรอื 1600 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรม”ฮทไ์ลท ์มุมไบ+อะจนัตา้+เอลโรล่า 5วนั3คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

**ราคาน้ีสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน พกัเดีย่ว 
21-25 ต.ค. 35,200.- 6,500.- 
16-20 พ.ย. 35,200.- 6,500.- 
10-14 ธ.ค. 35,200.- 6,500.- 

28 ธ.ค.62 -1 ม.ค.63  ปีใหม่ 38,200.- 7,500.- 
18-22 ม.ค. 35,200.- 6,500.- 
8-12 ก.พ. 35,200.- 6,500.- 
7-11 ม.ีค. 35,200.- 6,500.- 

11-15 เม.ย.     สงกรานต ์ 35,200.- 6,500.- 
 
หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ



  

P
a
g
e
1
0
 

เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1.1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
1.3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบุค่าขีม่า้ทีหุ่บเขาโซนามารค์ (กรณีท่านไม่ขีม่า้ไม่คนืเงนิในทุกกรณี) 
1.6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
➢ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษอืน่(ถา้มี)  
➢ ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้
ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy 

Passport มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้ง
เตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่ฐานการโอน
เงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 
 
 
 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
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           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 ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ
ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถาม
ทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ
ในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และ
ประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บรษิัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้
การขอสงวนสทิธดิงักล่าวบรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสขีาว จ านวน 1ใบเป็นรูปทีถ่่าย) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน   
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 

 
 
 
 

 


