
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางเด่น!!.....ประจ าปี....เราขอแนะน า….รฐัคุจราช แมนเชสเตอรต์ะวนัออก เป็นบา้นเกิดของ
รฐับุรุษผูมี้ชือ่สียงของโลกบิดาแห่งอนิเดียที่และต ัง้ของเทวาลยัสุริยเทพหน่ึงในสองแห่งอนิเดีย...เป็น
ดินแดนหน่ึงที่อยู่ในพืน้ที่ของอารยธรรมลุ่มน ้าสินธุอนัเล่ืองลือ…และอดุมไปดว้ยแหล่งโบราณคดีอนั
งดงาม ของศาสนาเชน ฮินดู และมุสลิม อีกท ัง้งานฝีมือทอ้งถิน่ที่เป็นแบบฉบบัของตวัเองที่งดงาม 

 HIGHLIGHT ท่ีเราจดัมาเพ่ือท่าน 

 เมืองวาโดดารา..พระราชวงัลกัษมีวิลาศ อนังดงามตระการตาของมหาราชา 
 เมืองอาหเ์มดาบดัชม 'คานธีอาศรม' 'มหาตมะคานธีอาศรม' 
 เมืองคานธีนคร...ชมชราคาร..บ่อน ้าที่งดงามของกุจราต  
 เมืองโลทาล.เป็นเมืองท่าโบราณ สนันิษฐานวา่เป็นเมืองท่าแหง่แรกของอินเดียและของโล 
 เมืองภวนคร เมืองท่าที่เคยรุ่งเรืองของอา่วแคมเบย ์ อยู่ปลายแหลมติดทะเล  
 เมืองปาลิตนะ ขึน้สู่ ยอดเขาฉตัรรุณชยั ชมกลุ่มวดัเชนกวา่ 863 วดัสรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 16 
 เมืองดิอู อดีตเกาะอาณานิคมของโปรตุเกส เสน้ทางการคา้จากยุโรป อาหรบั สู่ตะวนัออกรูจ้กักนัในนาม “ยิบ

รอลตาแหง่ตะวนัออก”  

 เมืองโสมนาถ ชม เทวลยัโสมนาถศรีสมนาถทรสัต ์อนังดงามและมีชือ่เสียง ต ัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลอาหรบัมุม
ตะวนัตกของอนุทวีปอินเดีย 

 อทุยานแหง่ชาติซาซานกีร.์.. บา้นของสิงโตสายพนัธุเ์อเชยี (Panthera leo persica) ที่เคยมีจ านวนเหลือ
เพียง 20 ตวัใน ค.ศ. 1913 จากการถูกล่าในชว่งที่ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ  ปัจจุบนัความพยายาม
ของกรมป่าไมก้ป็ระสบความส าเร็จที่สามารถเพิ่มจ านวนมากกวา่ 300 ตวันอกจากน้ียงัมีสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ย
นมอีกกวา่ 30 ชนิด อาทิ ไฮยีนา สุนขัจิง้จอก หมูป่า ค่าง เม่น ชะมด นก 300 สายพนัธุ ์ และแมลง
อีกนบั 1,000 สายพนัธ ์ ที่อาศยัอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าบนพืน้ที่ท ัง้หมดราว 1,153 ตร.กม 

 เมือง จูนาการท์  ชมชราคาร..หรือบ่อน ้าข ัน้บนัได 2 ที่ คือ “นาฟกนัคูโว”รวมถึงชม ป้อมอปุารค์ตดา้น
ในมีกลุ่มถ า้พุทธ (Buddhist Caves) แตล่ะถ า้อายุ 2,000 ปี สรา้งขึน้ต ัง้แตส่มยัพระเจา้อโศกเพื่อแบ่งเป็นที่
อยู่อาศยัใหก้บัพระสงฆ ์ ตอ่มาถูกยึดครองโดยมุสลิม ชม พระราชวงั มาฮาบทั มคับาราสถาปัตยกรรม อิน
โดอิสลามยุโรปและโกธิคและเป็นหน่ึงในสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตรที์่ส าคญัที่สุด 

 เยือน ลิตเติล้ รานน ์ ออฟ คุทช ์ (LRK) ซาฟารี ขา้มทะเลทราย ชมความมหศัจรรยข์อง Little Rann 
of Kutch สมัผสัใกล้ชดิ ครอบครวั ลาป่าเอเซยี ที่ไม่พบที่อืน่ ลาป่าเป็นสีน ้าตาลเกาลดัหล่อสมาชกิ
ประเภทมา้ (ครอบครวัมา้) 

 เมืองโมเดหร์า ชมวดัพระอาทิยต ์ (Sun Temple)เป็นวดัฮินดูที่มี สถาปัตยกรรมฮินดูที่งดงามที่สุดแหง่หน่ึง
ในกุจราต ไดร้บัการคุม้ครองโดย การส ารวจทางโบราณคดีของอินเดีย และเป็นวดัฮินดูที่มีลวดลายแกะสลกั
เป็นรูปเทพและเทพธิดาอย่างวิจิตรงดงามแหง่หน่ึงในคุชราต 

 เมืองโบราณปาทนั ชม ชราคาร หรือ บ่อน ้า Rani ki Vav เป็นบนัไดเลื่อนที่สรา้งขึน้อย่างประณีตประดบั
ดว้ยหินแกะสลกัวิจิตรงดงาม ไดเ้พิม่ลงในรายชือ่มรดกโลกของ UNESCO สวยงานที่สุดในบรรดา ชราคาร
ท ัง้หลายในอินเดีย 

 เมืองโพชนิา (Poshina) สู่ความงามเรียบง่ายของชวิีตหมู่บา้นด ัง้เดิม 

 



 

 

 
 

 

วนัที-่1 
28 DEC2019 

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ  ) – (ประเทศอินเดีย) -วาโดดารา - - D 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9-10 แถว W  สายการบินแอร ์
อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  

08.55 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี ((Indira Gandhi International Airport) ประเทศอินเดีย (India) โดย
สายการบินแอร ์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 

เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
12.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ตรวจรบัสมัภาระ 
  เขา้สูก่ระบวนการตรวจคนเขา้เมืองเน่ืองจากวีซา่ออนไลน ์ อาจจะใชเ้วลาพอสมควร และตรวจรบัสมัภาระ 
จากนัน้  น าท่านเดินทางเขา้สู่อาคารภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองอมัริตสา ระหว่างรอต่อเคร่ืองภายใน

สนามบินภายในประเทศ มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และเคร่ืองดืม่ใหเ้ลือก หลากหลาย 
17.50 น. เหิรฟ้า สู่ สนามบินนานาชาติเมืองอาหเ์มดาบดั (Ahmedabad) โดยสายการบินแอร ์ อินเดีย 

เที่ยวบินที่ AI 819 
19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาหเ์มดาบดั (Ahmedabad) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

สมัภาระ “เมืองอาหเ์มดาบาด” เป็นเมืองศนูยก์ลางทางการคา้ในรฐัคจุราช Gujarat ซึง่เป็นรฐัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
ท่ี 7 ของอินเดียก็ว่าได ้ เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศอินเดียมีนักท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมากในเมืองนี้ ...และมีชือ่เสียงเรื่องอตุสาหกรรมสิ่งทอ “อา เหม็ด ดาบดั” (หรือท่ีเรียกว่า อามาดาบดั ) 
ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยสุลต่านอาเหม็ดชาหมุ์สลิมอาเหม็ด ดาบดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหก ในอินเดียและเป็น
เมืองมรดกโลกแห่งแรกของอินเดีย และเป็นศูนยก์ลางการคา้ของรฐัคุชราต แมว้่าจะไม่ใชเ่มืองหลวงของรัฐซึง่เป็น
เมืองแฝดของคานธนีคร คชุราตยงัเป็นท่ีรูจ้กัในเรื่องการตอ้นรบั...คณุจะอบอุน่ย่ิงขึน้ น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ Hotel Starottel หรือเทียบเท่า 

วนัที-่2 
29 DEC2019 

  วาโดดารา - อาหเ์มดาบดั B L D 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง เมืองวาโดดารา (ประมาณ 2.30 ชม.)“Vadodaraเดิมชื่อบาโรดา 

Baroda “เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตรร์ฐัคชุราต เป็นเมืองท่ีมีความเจริญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
อนัดบัตน้ๆของประเทศแต่ไม่ไดเ้จริญเพียงดา้นอาคารวตัถุ แต่ยงัอนุรกัษสิ์่งแวดลอ้มดว้ยตน้ไมสี้เขยีวทั่วเมืองดว้ย
สดัสว่นประชากรเพียงหน่ึงลา้นกวา่คน และแตมี่สวนสาธารณะมากถึง 85 แห่ง   

10.00 น. จากนัน้น าท่านชม Kamati Garden(Sayaji Baug)สวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งน้ีต ัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้าในใจกลางเมือง สรา้งโดย
มหาราชา Sayajirao III ในปี 
1879 และตัง้ชื่อตามเขา แต่ยงั
เ ป็ น ท่ี รู ้จ ักกันในนาม  Kamati 
Baug เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะท่ี
ใ หญ่ ท่ี สุ ดใ น อิ น เ ดี ย ต ะ วัน ตก
ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 113 เอเคอร ์
มี พื ชพันธ ท่ี์ อุ ดมไปด ้ว ยต ้นไม ้
มากกว่า 98 สายพนัธุ ์ เป็นหน่ึง
ในสวนท่ี ดี ท่ีสุดในอินเดีย และ
ภายในสวนแห่ ง นี้ เ ป็น ท่ีตั้งของ 
Baroda Museum&PictureGallery , พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1894 เพ่ือใหค้ลา้ยกบั พิพิธภณัฑ ์



 

 

 
 

Victoria & Albert แห่งลอนดอน , สวนสตัว ์ Sayaji Baug เป็นสวนสตัวเ์ปิดส่วนหน่ึงของอทุยานดัง้เดิมในปี 
1879, ทอ้งฟ้าจ าลอง ,นาฬิกาดอกไม ้และ รถไฟของเล่นท่ีใชง้านไดจ้ริง ในการเท่ียวมนสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ ใบ
บริเวณสวนดงักล่าวอจากนัน้ น าท่าน ชม Jama Masjid in Champaner Gujarat  (หรือท่ี ความหมาย 
" มสัยิด สาธารณะ") อุทยานโบราณคดี Champaner-Pavagadh ซึง่เป็น มรดก โลกของ องคก์ารยูเนสโก 
และเป็นหน่ึงในอนุสาวรีย ์ 114 แห่งท่ีมี จดทะเบียนโดย Baroda Heritage Trust ด าเนินการกอ่สรา้งมานานกวา่ 

25 ปี เป็นหน่ึงในอนุสรณส์ถานท่ีโดดเด่นท่ีสดุท่ีสรา้งโดยสุลต่าน มะหมุ์ดเบกาดา สถาปัตยกรรมโมกุล น้ันไดร้บั
การกล่าวขวญัว่ามาจากสถาปัตยกรรมของสุลต่านซึง่เป็นการผสมผสานระหว่างความหมายทางศาสนาฮินดูและ
ความช านาญกบัชาวมุสลิม โดมขนาดใหญ่บ่งบอกถึงการผสมผสาน ถือเป็นหน่ึงในมสัยิดท่ีดีท่ีสุดในอินเดีย
ตะวนัตกท่ีมีการตกแตง่ภายในท่ีหรหูราหอ้งโถงละหมาดหลายแห่งแยกจากกนัเกือบ 200 เสา หอ้งโถงละหมาดหลกั
มีโดม การตกแต่งของพืน้ท่ีผิวของมสัยิดและหลุมฝังศพประกอบดว้ยสญัลกัษณส์ าคญัของดวงอาทิตยเ์พชรกระถาง
และเถาวลัยแ์ละเครื่องราชอิสริยาภรณข์องดอกบวัซึง่ใชใ้นวดักอ่นหนา้นี้ ศิลปินของภมิูภาคท่ีท างานเกี่ยวกบัอนุสรณ์
สถานเหล่านี้ไดส้กดังานฝีมือของพวกเขาจากบรรพบุรุษของพวกเขาและพวกเขาไม่ไดเ้ป็นนิกายในลกัษณะท่ีพวก
เขาท างานในงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากฮินดสูมุสลิมหรือเชนมสัยิดแห่งนี้มีโล่จิตรกรรมฝาผนังรปูสี่เหลี่ยมผืนผา้สาม
อนัหน่ึงอยู่ท่ีดา้นบนสดุของธรรมาสนแ์ละอีกสองแห่งอยู่ดา้นขา้งพรอ้มแกะสลกัจากเพลงอลักรุอาน 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัลกัษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) หน่ึงในพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดของอินเดีย 

สรา้งตามสถาปัตยกรรมแบบอินโดซาราแซนิค (Indo-Saracenic) ภายในพระราชวงัประดบัประดาอย่างงดงาม เป็น
พระมหาราชวงัสุดย่ิงใหญ่ของเมืองวาโดดารา รฐัคุชราต ประเทศอินเดีย เป็นแลนดม์ารค์ส าคญัท่ีมีชือ่เสียง ถือ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ าเมืองก็ว่าได ้ โดยสถาปัตยกรรมนี้ เป็นสไตลอิ์นโด เป็นสถานท่ีคู่นรามีของราชวงศใ์น
สมยักอ่น และชม Navlakhi  Step well   บ่อน ้าซึง่ต ัง้อยู่ในบริเวณ พระราชวงัลกัษมีวิลาศ เพียงแห่งเดียวใน
เมืองวาโดดารา มีอายเุกือบ 600 ปี อาจเป็นสิ่งเดียวท่ีเหลืออยู่ท่ีบอกวา่มนัถกูสรา้งขึน้ในเวลาของสลุต่านมูซาฟาร ์



 

 

 
 

ชาหใ์นศตวรรษท่ี 15 ชม พิพิธภณัฑ ์ Fatehsingh Museum เป็นพิพิธภณัฑ ์ ท่ีมีชือ่เสียงแห่งหน่ึงในรฐั
กุจราต จดัแสดงผลงานศิลปะอนัเป็นงานสะสมของมหาราชาแห่งวาโดดารา ทัง้จากยโุรป จีนและญ่ีปุ่ น  เดินทาง
ไปยงั Champaner-Pavagadh Archaeological Park ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 
ตัง้อยู่ในเขต Panch mahal กอ่ตัง้โดยมหาราชาจมัปาราช ในอดีตเคยเป็นราชธานีของเจา้ราชบตุรราชวงศ ์  
 Chauhan ในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 ต่อมาถกูยึดครองโดยสลุต่านมาหม์ุด เบการาในปี ค.ศ.1484 และไดส้รา้ง
ป้อมปราการท่ี ภาวะคระห ์ ตอ่มาถกูราชวงศโ์มกลุยึดครองในปี ค.ศ.1553 

16.30 น. เดินทางกลบัสู่ เมืองอาหเ์มดาบดั  (ระยะทางประมาณ 130 
กม.ประมาณ 2.30 ชม.) จากน้ัน น าท่านเขา้ชม Sidi 
Sayed Mosque สุเหล่าท่ีมีชือ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง สรา้งในปี ค.ศ.
1573 โดย Sidi จุดเด่น ของมสัยิดแห่งนี้อยู่ท่ีหน้าต่างหิน
แกะสลกัทรงครึ่งวงกลม จ านวน 10 บาน โดยเฉพาะบานท่ี
แกะสลกั "ตน้ไมแ้ห่งชวิีต" (Tree of life) ชา่งไดฉ้ลแุผ่นหินเป็น
รูปตน้ปาลม์แผ่กิ่งกา้นสาขาเป็นเสน้โคง้ละเอียดอ่อนชอ้ยในสไตล ์
อิน โด-ซาราเซนิก และดว้ยความวิจิตรงดงามนี้ ท าใหต้น้ปาลม์นี้
ไดถ้กูน าไปใชเ้ป็นสญัลกัษณข์อง เมืองอาหเ์มดาบดั   

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ Hotel Starottel หรือเทียบเท่า 

วนัที-่3 
30 DEC2019 

อาหเ์มดาบดั - คานธีนคร B L D 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่าน ชม 'คานธีอาศรม' 'มหาตมะคานธีอาศรม' Gandhi Ashram เป็นอาศรมท่ีสงบร่มรื่นเต็มไปดว้ย

ตน้ไมใ้หญ่ มหาตมะคานธีไดใ้ชอ้าศรมแห่งนี้ เ ป็น
ศูนยก์ลางในการต่อสูเ้รียกรอ้งเอกราชจากองักฤษ ครัง้
หน่ึงเคยเป็นท่ีพ านักของมหาตมะคานธีและภรรยาของ
เขา ตัง้อยู่บนแม่น ้าซาบามาติท่ีเงียบ อาศรมมหาตมะ
คานธมีีจ านวนสถานประกอบการอื่น ๆ ภายในขอบเขต 
ท่ีมีชือ่เสียงท่ีสดุในหมู่พวกเขาคือพิพิธภณัฑ ์ 'คานธีสมา
รกัษส์งัหะฮาลยา' ซึง่มีตวัอกัษรและภาพถ่ายส่วนตวัของ
คานธีจ ัดแสดง พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ต ั้งอยู่ ท่ี  Hridaya 
Kunj ซึง่เป็นกระท่อมของคานธีในอาศรม แต่ถกูเปลี่ยน
อย่างเป็นทางการท่ีน่ีเม่ือพิพิธภัณฑถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 
1963 มีอาคารและสถานท่ีอื่นภายในคานธีอาศรมท่ีรูจ้กั
กนัในชือ่ Nandini, Vinoba Kutir, Upasana Mandir และ Magan Niwas อาคารเหล่านี้ไดร้บัการตัง้ชือ่ตาม
คนท่ีอยู่ใกลก้บัคานธรีฐับาลอินเดียไดย้อมรบั Ashram วา่เป็นอนุสรณส์ถานแห่งชาติ 

จากนัน้ ชมศาสนสถาน Hatheesing Temple (วดัหตัถีสิงห)์ ของศานาเชน สรา้งในปีค.ศ. 1850 โดยพ่อคา้เชน 
ผูม้ ัง่ค ัง่ศาสนสถานแห่งนี้ประดบัดว้ยหินออ่นแกะสลกัสีขาวงดงามมาก   

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



 

 

 
 

บ่าย  เดินทางไปยงั เมืองคานธีนคร (Gandhinagar) (ประมาณ 32 กิโลเมตร 30 นาที)  เมืองหลวงใหม่ของรฐัคุ
ชราตเป็นรฐัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของอินเดีย อยู่ห่างเมือง อาหเ์มดาบดั ตัง้ชือ่เมืองตามรฐับรุษุผูมี้ชือ่เสียงกอ้งโลก 

“มหาตมะคานธี” รฐัคชุราต (Gujarat) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัหน่ึงของอินเดีย ชือ่รฐัคุชราต
อาจจะไม่เป็นท่ีรูจ้กัคุน้ เคยของคนไทยเท่าใดนัก แต่รฐันี้เป็นรฐัท่ีมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจของอินเดียมานาน
แลว้ เน่ืองจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งแรกๆของอินเดีย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมสิ่งทอ จนไดร้บัสมญานามว่า
เป็น “แมนเชสเตอรแ์ห่งตะวนัออก” น าท่านชม บ่อน ้าที่งดงามของกุจราต Adalaj Step well สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1498 โดยราชนีิ Rudabai ภรรยาของหวัหนา้ Vaghela, Veersinh เป็นบ่อน ้าท่ีกวา้งใหญ่ ขดุลึกลงไป
ใตดิ้นมีบนัไดเดินลงไปจนถึงตาน ้าเบือ้งล่าง ผนังโดยรอบเป็นหินแกะสลกัอย่างวิจิตร ในตอนแรกถูกสรา้งขึน้เพ่ือให ้
น ้าส าหรบัดื่มซกัผา้และอาบน ้า แตโ่ครงสรา้งท่ีแชอ่ยู่น้ันเป็นสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสดุของอินเดีย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ Hotel Fortune Haveli หรือเทียบเท่า 

วนัที่-4 
31DEC2019 

 คานธีนคร - โลทาล - เมืองภวนคร B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

 

 
 

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยัง  เมืองโบราณโลทาล (Lothal) 
(ระยะทางประมาณ 150 กม.ประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองท่า
โบราณ สนันิษฐานว่าเป็นเมืองท่าแห่งแรกของอินเดียและของ
โลก เน่ืองจากพบหลกัฐานของผงัเมืองและร่องรอยของอารย

ธรรมดัง้เดิม อีกทัง้ชาวโลธลัยงัเก่งกาจเรื่องดาราศาสตรแ์ละการเดินเรือดว้ย ไปชมพิพิธภณัฑโ์บราณคดีของโลธลั 
ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมวตัถโุบราณจากการขุดคน้ อาทิ เครื่องส าริด กระจก เครื่องป้ันดินเผา ลูกปัดโบราณ 
และอญัมณีต่างๆ น าท่านชม ชมซากเมืองโบราณสมยัอารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ อายุร่วม 4,500 ปีร่วม
สมยักบัเมืองโมเฮ็นโจดาโร ปัจจบุนัอยู่ท่ีประเทศปากีสถาน เมืองนี้ต ัง้อยู่ ณ จดุท่ีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนั คือ
แม่น ้าสภามาติและแม่น ้าโภคาโว แลว้ไหลลงสู่อ่าวแคมเบยจ์ึงเป็นเมืองท่าท่ีรุ่งเรืองมากในการคา้ขายกบัอียิปต ์
เปอรเ์ซยีและเมโสโปเตเมียจากการขดุคน้ทางโบราณคดีบนรากฐานสิ่งก่อสรา้ง อู่ต่อเรือและวตัถท่ีุมาจากประเทศท่ีมี
การคา้ขายกนัซึง่จดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ ์

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางไปยงั เมืองบาฟนาการ ์ หรือ เมืองภวนคร (Bhavbaga (ระยะทางประมาณ 120 กม.ประมาณ 

3 ชม.)  เมืองบาฟนาการเ์ป็นเมืองท่าท่ีเคยรุ่งเรืองของอ่าวแคมเบย ์ อยู่ปลายแหลมติดทะเล ก่อตัง้เม่ือ ค.ศ. 
1743 และยงัคงเป็นเมืองส าคญัในการคา้ขายสินคา้ท่ีผลิตจากฝ้ายอตุสาหกรรม  ผลิตพลาสติก และการตดัเรือ
เหล็กท่ีไม่ใชง้านแลว้ เป็นเมืองท่ีมหาตมะคานธีเขา้เรียนมหาวิทยาลยัอีกดว้ย พาท่านชม วดัตกัเตศวร 
(Takhteshwar Temple) วดัฮินดตู ัง้อยู่บนเนินเขาสรา้งดว้ยหินอ่อน เราสามารถชมความงามแบบพาโนราม่า
ทัง้เมืองบาฟนาการช์ว่งพระอาทิตยต์กไดด้ว้ย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ The Fern Bhavnagar หรือเทียบเท่า 

วนัที่-5 
01JAN2020 

 เมืองภวนคร - ปาลิตนะ - ดิอู  B L D 

06.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. เดินทางไปยงั เมืองปาลิตนะ Palitana (ระยะทางประมาณ 60 กม.ประมาณ 1 ชม.) เพ่ือขึน้สู่ ยอดเขา



 

 

 
 

ฉัตรรุณชยั (Shatrunjaya  Hill)  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกลุ่มวดัเชนบนยอดเขาจ านวน 863 วดัสรา้งใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16  หลงัจากถูกพวกมุสลิมท าลายในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15  เป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิแ์ห่งหน่ึง
ของศาสนาเชน ทุกศาสนามีจดุโฟกสัอยู่บนพืน้ผิวโลก ในกรณีของศาสนาเชนสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิไ์ม่ไดอ้ยู่บนผิวน ้า 
แต่เอือ้มมือขึน้ไปบนทอ้งฟ้า และ สาเหตท่ีุศาสนิกชนจาริกแสวงบุญมายงัสถานท่ีแห่งนี้เพราะเชือ่กนัว่าศาสดาองค ์
แรกคือ อตินาถ (Adinath) เคยจาริกมาท่ีน่ีและเชือ่ว่าสาวกองค ์ ส าคญัของท่านอตินาถคือพนัดาริกา 
(Pundarika) บรรลธุรรม ทกุศาสนามีจดุโฟกสัอยู่บนพืน้ผิวโลก ในกรณีของศาสนาเชนสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิไ์ม่ไดอ้ยู่
บนผิวน ้าท่ีน่ีมีบนัไดส าหรบัเดินขึน้สู่ยอดเขา 3,500 ข ัน้ การปีนขึน้ Shatrunjaya ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่ากิจกรรม
หลกัของการเย่ียมชม Palitana ส าหรบัชาวศาสนาเชน และ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นเชน เหมือนกนั การเดินขึน้ไปบนเขา
บนัไดกว่า3,500 ขึน้ไปบนยอดเขาเป็นประสบการณท่ี์ไม่รูลื้ม...เราจะน าพาคณะเริ่มตัง้แต่เชา้เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
รอ้นในตอนกลางวนั 

08.30 น. คณะพรอ้ม ณ ที่เชิง Shatrunjaya เมือง Palitana (ใชเ้วลาเดินขึน้ 2-3 ช ัว่โมง มีการนดัหมาย
เวลาอีกคร ัง้) เนินเขานั้นอยู่ห่างจาก Palitana 3 กม. และ 600 ม. ระหว่างทางตามเสน้ทางสู่การ
ปลดปลอ่ยส าหรบัผูท่ี้เดินขึน้ แวะจดุพกั และวดับริวารตา่งๆ ส าหรบัผูท่ี้เดินทางมาเย่ียมชม ตามคมัภีรข์องเชนเขา 
Shatrunjaya เชนท่ี 1 ประสบความส าเร็จในการตรสัรู ้ เขาจึงกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดของเชน 
ไม่ใชเ่รื่องบงัเอิญท่ีสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สดุของเชนคือภเูขาทกุแห่งท่ีผูแ้สวงบญุขึน้สูส่วรรคแ์สวงหาเสน้ทางสูก่ารตรสัรู ้
...วดัแบ่งออกเป็นเกา้กลุ่ม วดัท่ีเด่นท่ีสดุคือวดัอตินาถ ซึง่ประดบัประดาดว้ยลวดลายแกะสลกัหินทัง้บนเพดานผนัง
เสาอย่างงดงามอลงัการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ส าหรบัท่านที่ไม่อยากเดินขึน้มีเสลี่ยงรบัจา้งใหบ้ริการ 2 แบบขึน้-ลง เสน้ทางขึน้วดัคนละทาง 

แบบเกา้อีน้ั่ง 4 คนแบก  ประมาณ 4500 รูปี ตอ่เสลี่ยง   ราคาไป-กลบั (ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์ ) 
แบบเปล 2 คนแบก        ประมาณ 2000-3000 รูปี ต่อเสลี่ยง    ราคาไป-กลบั (ไม่รวมอยู่ในค่า
ทวัร ์ ) 

 โปรดแจง้ความประสงคก์บัหวัหน้าทวัร ์ หรือ ไกด ์ ทอ้งถิน่ของท่าน กอ่น 1 วนั เพื่อการจองกอ่นล่วงหน้า 



 

 

 
 

13.30 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองดิอู (Diu) (ระยะทางประมาณ 140 กม.ประมาณ 3-4 ชม.)  เป็นเกาะท่ีแต่เดิม

เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส ต่อมากองทพัอินเดียยึดคืนมาได ้ แต่ก็ยงัใหเ้ป็นเขตปกครองตวัเอง (Union 
Territory) ถือว่าท่ีน่ีเป็นเกาะท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวกจุราช  เมือง Diu เสน้ทางการคา้จากยโุรป อาหรบั 
สู่ตะวนัออกรูจ้กักนัในนาม “ยิบรอลตาแห่งตะวนัออก”เคยเป็นอาณานิคมท่ีเจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกสใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เป็นเอกราชเม่ือปี ค.ศ. 1961 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีบริหารโดยรฐับาลกลางเรียกว่าเขต  
Union Territory  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ Radhika Beach Resort หรือเทียบเท่า 

วนัที่-6 
02JAN2020 

 ดิอู - เมืองโสมนาถ - อทุยานแหง่ชาติซาซานกีร ์ B L D 

06.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. น าท่านชมเมืองดิดู เป็นเขตท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุดเป็น

อันดับ ท่ี  10 ของ อินเ ดีย เ มือง เดอูอยู่ ท่ีปลายดา้น
ตะวนัออกของเกาะดิวและเป็นท่ีรูจ้กัส าหรบัป้อมปราการและ
โบสถเ์ก่าแก่ของโปรตุเกสเป็นเมืองตกปลา น าท่านชม 
โบสถเ์ซนตพ์อล ตัง้อยู่บน เกาะ Diu บนชายฝ่ัง
ตะวนัตกของอินเดียซึง่เป็น ดินแดนสหภาพ ของอินเดีย 
Diu อยู่ภายใตก้ารควบคุมของอาณานิคม โปรตุเกส 
ในชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 คริสตจกัรเซนตพ์อลซึง่ตัง้ชือ่ตาม 
นักบุญพอล อคัรสาวก ของ พระเยซ ู ยงัเป็นท่ีรูจ้กักนัใน
นามอคัรสาวกไปยงัคนตา่งชาติยงัคงเป็นโบสถท่ี์ใชง้านไดแ้ละ
เป็นหน่ึงในสามคริสตจกัรใน Diu ท่ี
สรา้งโดยชาวโปรตุเกส มนัถือเป็น
ห น่ึ งใ น ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ดี ท่ี สุ ด ข อ ง 
สถาปัตยกรรมบาร็อค (สไตลศิ์ลปะ) 
ในอินเดีย 
จากนั้นชม  ป้อมปราการแห่ง
เมืองดิอู Diu Fort ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกสุดของเกาะเป็นจุดส าคญั
ของเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1535  
จากน้ันถกูโปรตเุกสเขา้ยึดครอง  
เมืองมีคนู ้าลอ้มรอบสองช ัน้ เป็นจดุชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามมาก ในเมืองมีตึกอาคารเกา่แกใ่นยคุอาณานิคม 

10.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโสมนาถ (Somanath) (ระยะทางประมาณ 80 กม.ประมาณ 2-3 ชม.)   
12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. บ่ายเพื่อน าท่านชม เทวลยัโสมนาถ Somnath Temple (เทวาลยัโสมนาถ) ศรีสมนาถทรสัต ์ อนั

ง ด ง า ม แ ล ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง 
ตั้งอยู่ ริมฝ่ังทะเลอาหรับ
เ ป็ นห น่ึ งใ น เ ท ว า ลัย ท่ี
ศักดิ สิ์ทธิ ท่ี์สุดของฮินด ู
สรา้งถวายพระศิวะ ความ
มั่งคั่งของเทวาลยัแห่งนี้ท า
ใหมี้การบุกปลน้เทวาลยั
หลายครัง้ เริ่มจากการบุก
ปล ้นโดยมาหห์มุดแห่ ง



 

 

 
 

ฆาษนียจ์ากแอฟกานิสถานใน ค.ศ.1026 เทวาลยัแห่งนี้มีการฟ้ืนฟูบูรณะขึน้มาใหม่ เทวาลยับูรณะใหม่ปี ค.ศ. 
1950 ทางตะวนัออกของเทวาลยัเป็นท่ีแม่น ้าสามสายไหลมาบรรจบกนั ท าเป็นท่าน ้าลงสู่ทะเล คนฮินดูเชือ่กนัว่า
เป็นท่ีถวายพระเพลิงพระศพของพระกฤษณะ  กล่าวกนัว่าวดันี้เป็น 1 ใน 12 ‘จโยตีรลึ์งค’์ ขององคพ์ระศิวะท่ี
ศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดในอินเดีย สถาปัตยกรรมอนังดงามตามแบบของราชวงศจ์าลุกยะในสมยัท่ีเริ่มสรา้ง ทางเขา้มีรูปป้ัน
พระโคนนทิ พาหนะของพระศิวะ ตามระเบียงทางเดินมีรปูสลกันาฏราช หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลอาหรบัสีน ้าเงินเขม้  
วดัน้ีสรา้งขึน้ที่ชายฝ่ังของมหาสมุทรอาหรบัทางมุมตะวนัตกของอนุทวีปอินเดีย 

บ่าย   น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซาซานกีร ์ (Sasan Gir National Park) (ระยะทางประมาณ 52 กม.ประมาณ 
2 ชม.)ชือ่เดิมคืออุทยานแห่งชาติกีร ์ ไลออน ตัง้อยู่บนคาบสมุทรคาเธียวาร รฐัคุชราต ทางภาคตะวนัตกของ
ประเทศอินเดียมีพืน้ท่ี 1,412 ตารางกิโลเมตรหรือ 882,500ไร่อุทยานแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งท่ีอยู่สุดทา้ยของ
สิงโตเอเชยี 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ The Gir lion safari camp หรือเทียบเท่า 

วนัที่-7 
03JAN2020 

 อทุยานแหง่ชาติซาซานกีร ์- เมืองจูนาการ ์ - แรนนค์ุจน้อย (LRK) B L D 

เชา้ตรู่  พาคณะโดยรถจีป๊ เขา้ชม อุทยานแห่งชาติป่ากิร ์(Forest National Park) อทุยานแห่งชาติป่าไมกี้ร ์
อทุยานนี้ถือเป็นบา้นของสิงโตสายพนัธุเ์อเชยี (Panthera leo persica) ท่ีเคยมีจ านวนเหลือเพียง 20 ตวัใน 
ค.ศ. 1913 จากการถกูลา่ในชว่งท่ีตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ จนในปัจจบุนัความพยายามของกรมป่าไมก็้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบความส าเร็จท่ีสามารถเพ่ิมจ านวนมากกวา่ 300 ตวั แตก็่ยงัเสี่ยงตอ่การใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ นอกจากนี้ยงัมีสตัว ์
เลีย้งลูกดว้ยนมอีกกว่า 30 ชนิด อาทิ ไฮยีนา สุนัขจิง้จอก หมูป่า ค่าง เม่น ชะมด นก 300 สายพนัธุ ์ และ
แมลงอีกนับ 1,000 สายพนัธ ์ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าบนพืน้ท่ีทัง้หมดราว 1,153 ตร.กม...ไดเ้วลา
กลบัสู่ที่พกั เพื่อรบัประทานอาหารเชา้ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  น าท่านเดินทางสูเ่มือง จูนาการท์ ( Junagadh ) (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  
  ชูนาครห ์ หรือ ชนุาคฒ เป็นศูนยก์ลางปกครองของเขตชนูาครหใ์นรฐัคชุราต ประเทศอินเดีย เป็นเมืองใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของรฐั ตัง้อยู่ตีนเขาของทิวเขาคิรนาร อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านชมเขา้ชม ป้อมอุปาร ์
คต (Uparkot Fort) ป้อมโบราณนี้เชือ่ว่าสรา้งขึน้ในปี 319 ก่อนคริสตศ์กัราชโดย Mauryan 
Chandragupta จกัรพรรดิถึงแมว้่ามนัจะไดร้บัการขยายหลายต่อหลายครัง้ ในสถานท่ีก าแพงสูงถึง 20 เมตร 
มนัถกูปิดลอ้ม 16 ครัง้และต านานเล่าว่าครัง้หน่ึงมนัทนการโจมตี 12 ปี มุมมองของเมืองและตะวนัออกไปยงั เนิน
เขา Girnar น้ันยอดเย่ียมและภายในก าแพงของป้อมน้ันเป็นมสัยิดเก่าแก่ท่ีงดงามชดุหน่ึงของถ า้พุทธเก่าแก่ท่ีมีอายุ



 

 

 
 

นับพนัปี ดา้นในมีกลุ่มถ า้พุทธ (Buddhist Caves) แต่ละถ า้อายุ 2,000 ปี สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้อโศกเพ่ือ
แบ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัใหก้บัพระสงฆ ์ ตอ่มาถกูยึดครองโดยมุสลิม  
ชม บ่อน ้าข ัน้บนัได 2 ที่ คือ “นาฟกนัคูโว” NAvghan Kowa) และ “อาดิ-คาดิ” (Adi Kadi Vav) 
บ่อน ้าสองบ่อนี้ ไม่มีการแกะสลกัท่ีสวยงามเหมือนท่ีอื่น แต่ทัง้สองบ่อเกิดจากเจาะหินลงไปทัง้กอ้น สรา้งขึน้ในราวๆ 
ปี 1026 เป็นบ่อท่ีลึกถึง 52 เมตร บ่อน ้าแห่งนี้เคยมีน ้ามากมายมหาศาล และเป็นแหล่งน ้าส าคญัในยามท่ีอุปาร ์
คตถูกศตัรโูอบลอ้ม ส่วน “อาดิ-คาดิ” เป็นบ่อน ้าข ัน้บนัได 120 ข ัน้ ทางลงลึกและแคบต่อมาถูกยึดครองโดย
มุสลิมซึง่ไดย้า้ยศนูยบ์ญัชาการปกครองจากป้อมโบราณบนเนินเขาลงสูท่ี่ราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้  น าท่านชม พระราชวงั มาฮาบทั มคับารา (Mahabat Maqbara) และสุสานของ 

Bahaduddinbhai Hasainbhai คือสสุานใน Junagadh ...ประเทศอินเดียซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นท่ีตัง้ของชาว
มุสลิมผูค้รองมหาเศรษฐีแห่ง จนูาการ ์ ถกูสรา้งขึน้โดยมหาเศรษฐีมหาราชาขา่นท่ีสองแห่งจนูาการ ์ เป็นสสุานของ
พระราชวงัท่ีงดงาม เป็นการผสมผสานท่ีผิดปกติของ สถาปัตยกรรม อินโดอิสลามยโุรปและโกธิคและเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัท่ีสุดของเมืองโครงสรา้งเป็นแบบดัง้เดิมมีหอ้งโถงกลางหวัหอมโดมท่ีขนาบ
ขา้งดว้ยสี่หออะซานสี่มุม หออะซานแต่ละแห่งมี บนัไดเวียนภายนอกท่ีหมุนไปในทิศทางตรงกนัขา้มเพ่ือใหไ้ด ้
สดัส่วน การตกแต่งค่อนขา้งไม่ธรรมดาของอินเดียและรวมถึงโดมขนาดเล็กจ านวนมาก ซุม้โคง้ท่ี ออกแบบอย่าง
ประณีต หนา้ต่าง ฝรั่งเศส เสา แนวตัง้แบบกอธิคและประตูเงินท่ีส่องแสงอาคารภายในและภายนอกตกแต่งดว้ย 
หิน แกะสลกัอย่างประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงั ลิตเติล้ รานน ์ ออฟ คุทช ์ (LRK) (Little Rann of Kutch) (ระยะทางประมาณ 

300 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม.) Rann of Kutch เป็นภมิูประเทศท่ีไม่เหมือนใครซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นแขนของ
ทะเลอาหรบั เม่ือดินแดนแยกออกจากทะเลโดยกองก าลงัทางธรณีวิทยามนัก็กลายเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ท่ีไม่มีรปูร่างซึง่



 

 

 
 

เต็มไปดว้ยเกลือท่ีถูกน ้าท่วมในชว่งฤดูฝน  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 4,950 ตารางกิโลเมตรเป็นหน่ึงในเขตสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของอินเดียท่ีมีภมิูทศันห์ลากหลายทางตะวนัตกของรฐัคชุราต เขตรกัษาพนัธุน้ั์นไดร้บัการตัง้ชือ่ตามเผ่าพนัธุย์่อยของ
ลาป่า ประชากรสดุทา้ยของโลกในเผ่าย่อย khur ของลาป่าซึง่เป็นสตัวส์งวนท่ีไดร้บัการคุม้กนัอย่างแน่นหนา ซึง่เป็น
ท่ีหลบภยัส าหรบัลาป่าเอเซยีท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว ์ มากมาย อาทิ  ละมั่งอินเดีย กระทิงสีน ้าเงิน 
(ละมั่งท่ีใหญ่ท่ีสดุของอินเดีย)เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมอื่น ๆ ท่ีเห็นในการเดิมพนั ทะเลทรายลิตเติล้ของ Kutch เป็น
บ่อเกลือซึง่เป็นสว่นหน่ึงของ Rann of Kutch ในย่าน Kutch รฐัคชุราตประเทศอินเดีย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ The Gir lion safari camp หรือเทียบเท่า 

วนัที่-8 
04JAN2020 

 แรนนค์ุจน้อย (LRK) - เมืองโมเดหร์า - เมืองปาทนั - เมืองโพชนิา B L D 

06.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. น าท่านเขา้ กิจกรรมพิเศษ คือ ซาฟารีขา้มทะเลทรายขา้ม Little Rann ของ Kutch โดยจีป๊ ชม

ความมหศัจรรยข์อง Little Rann of Kutch (Rann เป็นภาษาอินเดีย แปลว่าทะละทราย Little Rann of 
Kutch แปลว่า ทะเลทรายนอ้ยแห่งคทัช)์ ท่ีน่ีคือ เขตอนุรกัษส์ตัวล์าป่า (Indian Wild Ass Sanctuary) 
ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย  ซาฟารีขา้ม Little Rann เย่ียมชม 'เดิมพนั' เกาะบนกน้ทะเลโบราณซึง่ตอนนี้มีพืน้ท่ี
สงูขึน้ปกคลมุดว้ยหญา้และสครบั 'การเดิมพนั' เหล่าน้ีรองรบัสตัวป่์าหลากหลายชนิดรวมถึง 'Gudkhur' 
(ลาป่าเอเซีย) ท่ีไม่พบท่ีอื่น ลาป่าเป็นสีน ้าตาลเกาลดัหล่อสมาชกิประเภทมา้ (ครอบครวัมา้) ความสามารถใน
การเขา้ถึงความเร็วสูงเม่ือว่ิงไปทั่ว Rann, ลาป่ามกัจะเห็นเป็นฝูงเล็ก ๆ blackbuck ท่ีสง่างาม (ละมั่งอินเดีย), 
nilgai หรือกระทิงสีน ้าเงิน (antelope ท่ีใหญ่ท่ีสดุของอินเดีย) และ chinkara ท่ีสง่างาม (gazelle อินเดีย) 
เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมอื่น ๆ ท่ีเห็นในการเดิมพนั 

*หมายเหตุ: เน่ืองจากทะเลเกลือเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่เกิดขึน้เฉพาะชว่งเวลา 
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโมเดหร์า Modhera (ระยะทางประมาณ 75 กม.ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองในเขต 

Mehsana ของรฐัคชุราตประเทศอินเดีย เมืองนี้เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในยุคดวงอาทิตยข์องวดัไชยกลีุ ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น ้า 
Pushpavati  เมืองนี้เป็นท่ีรูจ้กัในฐานะ Dharmaranya ในชว่งอายุแรนิค มีความเชือ่กนัว่าท่าน พระราม ท ายา 
ไน ท่ีน่ีเพ่ือช าระลา้งบาปของการฆ่าพราหมณ ์ ทศนะ เขาสรา้ง Modherak ซึง่ต่อมารูจ้กักนัในชือ่ Modhera 
วดัดวงอาทิตย ์ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งรชัสมยัของ Bhima I แห่ง ราชวงศ ์ Chaulukya ในปี 1026-1027 ( Vikram 
Samvat 1083)  



 

 

 
 

จากนัน้ น าท่านชม วดัโมเดหร์า Modhera Sun Temple วดันี้สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1026 โดยกษตัริยภี์ม
เทพแห่งราชวงศโ์ซลนักิเพ่ือบูชาองคเ์ทพสุริยะ ณ ริมแม่น ้าภุชปาวตี (Pushpavati) ไม่มีการนมสัการในตอนนี้
และไดร้บัการคุม้ครองโดย การส ารวจทางโบราณคดีของอินเดีย เป็นวดัฮินดูท่ีมีลวดลายแกะสลกัเป็นรูปเทพและ
เทพธิดาอย่างวิจิตรงดงามแห่งหน่ึงในคุชราต แมบ้างส่วนจะเสียหายจากแผ่นดินไหวและจากการท าลายโดยสุลต่าน
มาหห์มุดแห่งฆาสนี ผนังภายนอกวดัมีรปูแกะสลกัเทพพระอาทิตย ์ และเทพองคอื์่นๆ และยงัมีบ่อน ้าสี่เหลี่ยมผืนผา้
ขนาดใหญ่กลางแจง้ซึง่แกะสลกัลวดลายข ัน้บนัได5ช ัน้ ไล่ระดบัอย่างสวยงาม มีเทวสถานขององคเ์ทพคเณศวร 
วิษณุ และศิวะประจ าทัง้ 3 ดา้น สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ยหินทรายสีชมพูโดยพระเจา้ภีมเทพท่ี 1 เป็น
สถาปัตยกรรมฮินดท่ีูงดงามท่ีสดุแห่งหน่ึงในกจุราต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยงั เมืองปาทนั (Patan) (ใชเ้วลาประมาณ 45 ชม.) เมืองโบราณปาทนั ก่อตัง้ขึน้ในปี 745 

โดย Vanraj Chavda ซึง่เป็นราชาท่ีโดดเด่นท่ีสดุของราชวงศ ์ Chavda เมืองนี้กลายเป็นศนูยก์ลางการคา้เพ่ือ
ผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การกดัฝ้ายการทอการปักและการ แกะสลกั ไมแ้ละ งาชา้ง 
ผา้ไหมทอมือของปาตนัเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดในประเทศอินเดียและถกูน ามาใชใ้นการผลิตผา้ไหมส ตาโร 
ไหมท่ีมีสีสนัสดใสและออกแบบมาอย่างประณีตซึง่เมืองนี้มีชือ่เสียง  ราชส านักชวาเคยสัง่ผา้ทอจากท่ีน่ีไปใชใ้นราช
ส านักผา้ไหม Patara ของเมืองปาทานไดช้ือ่ว่าเป็นราชนีิแห่งผา้ไหมท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและคงรกัษาลวดลาย
สีสนัการออกแบบรวมไปถึงเทคนิคการทอแบบโบราณเอาไวไ้ด ้



 

 

 
 

น าท่านเขา้ชม Rani ki Vav เป็นบนัไดเลื่อนท่ีสรา้งขึน้อย่างประณีตตัง้อยู่ในเมือง Patan ในรฐัคชุราตประเทศ
อินเดีย ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น ้าสรสัวดีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ก่กษตัริย ์ Bhimdev Solanki ในศตวรรษท่ี 11 สรา้ง
โดยพระนางอุทยัมาติม (Udayamati) ราชนีิภรรยาท่ีรกัของเขา มีขนาดกวา้งถึง 64 เมตรผนังโดยรอบประดบั
ดว้ยหินแกะสลกัวิจิตรงดงาม ไดเ้พ่ิมลงในรายชือ่มรดกโลกของ UNESCO ในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2014 

จากนัน้... .น าท่านเดินทางสู่ เมืองโพชินา (Poshina) สู่ความงามเรียบง่ายของชวิีตหมู่บา้นดัง้เดิมท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
ในชมุชนเผ่าท่ีมีสีสนัของ Garasias, Bhils และ Rabaris ซึง่เป็นพระในชนบท Poshina เป็นท่ีตัง้ของศาลเจา้
เผ่าซึง่คุณจะไดพ้บกบัฉากมา้เซดินเผานับพนัท่ียืนเรียงเป็นแถวเพ่ือบูชาเทพธิดาทอ้งถิ่น หมู่บา้นใกลเ้คียงมีมา้ท่ี
แกะสลกัคลา้ยกนัเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระเจา้ ...และ พบ Darbargadh Poshina ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นวงัและ
ปัจจบุนัเป็นโรงแรมมรดกท่ีตอ้นรบัดว้ยประตูขนาดใหญ่โดมขนาดใหญ่เสาและซุม้ประตูจ านวนมากลานสนามหญา้
สวนและระเบียงท่ีเป็นเจา้ของโดยทายาทแห่ง Chalukyas อาณาจกัรของพวกเขาแพร่กระจายไปทัว่รฐัคุชราตและ
อินเดียตอนกลางในศตวรรษท่ี 12 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม  
น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Darbargadh Poshina หรือ หรือเทียบเท่า 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น.  น าท่าน ชม ชุมชนชนเผ่าอนัมีสีสนั การเย่ียมชมบา้นของชา่งป้ันหมอ้ท่ีสรา้งมา้ท่ีโดดเด่นเหล่านี้คือการได ้

เห็นวฒันธรรมชนเผ่าซึง่ความงามเรียบง่ายของชวิีตหมู่บา้นดัง้เดิมมาผสมผสานกบัของ หมู่บา้นชนเผ่า  หมู่บา้น
ชนเผ่า Bhil ซึง่ยงัคงรกัษาวิถีชวิีตดัง้เดิมเอาไวท้ ัง้การแตง่กาย และการด ารงชวิีตซึง่เป็นสีสนัของรฐักจุราต   

  และเป็นท่ีตัง้ของศาลเจา้เผ่าซึง่คุณจะไดพ้บกบัมา้ดินเผานับพนัท่ียืนเรียงเป็นแถวเพ่ือบูชาเทพธิดาทอ้งถิ่น หมู่บา้น
ใกลเ้คียงมีมา้ท่ีแกะสลกัคลา้ยกนัเพ่ือแสดงความเคารพตอ่ความศกัดิสิ์ทธิข์องเธอ การเย่ียมชมบา้นของชา่งป้ันหมอ้
ท่ีสรา้งมา้ท่ีโดดเดน่เหลา่นี้คือการไดเ้ห็นวฒันธรรมชนเผ่านอกจากนี้น าท่านเย่ียมชม วดัหินทรายเชนเก่าแก่และวดั 
พระศิวะ เกา่ ของปารวานัทและนินนาถ และ และเมืองนี้ยงัมีชือ่เสียงในดา้นศาลเจา้เผ่าวนัเชนและวดัพระศิวะ เก่า 
มีวิหารสีขาวเชนแห่พสัวานานัท 

 
 
 

วนัที่-9 
05JAN2020 

 เมืองโพชนิา - เมืองอาหเ์มดาบาด B L D 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 
บ่าย   น าท่านเดินทางไปยงัเมือง อาหเ์มดาบาด (Ahmedabad) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง อาหเ์มดา

บาด Ahmedabad เป็นเมืองศนูยก์ลางทางการคา้ในรฐักจูาราท Gujarat ซึง่เป็นรฐัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของ
อินเดียก็วา่ได ้ เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและตอ้งยอมรบัวา่        มีนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากในเมืองนี้ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้พกั ณ Hotel Starottel หรือเทียบเท่า 

วนัที่-10 
06JAN2020 

 เมืองโพชนิา - เมืองอาหเ์มดาบาด - มุมไบ B L - 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม มสัยิดจามา Jama Masjid มสัยิดแห่งนี้ไดร้บัการด าริใหก้่อสรา้งโดยสลุต่าน อาหเ์หม็ด ซาห ์

สรา้งขึน้ในปี 1423 และใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 13 ปี เม่ือเดินเขา้สู่มสัยิดผ่านหลงัคาจะพบกบัเสารองรบั 260 
ตน้ท่ีไดร้บัการตกแตง่โดยไม่เหมือนกนัเลย ใชเ้วลาชมงานศิลปะทางศาสนาบนเสาแต่ละตน้ เม่ือแหงนมองจะพบกบั
หลงัคาโดม 15 แห่ง ซึ่งยอมใหแ้สงธรรมชาติ แต่ไม่ใชแ่สงแดดโดยตรง มสัยิดตัง้อยู่ใจกลางศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตรข์องอหัม์ดาบาด จากสุเหร่า มสัยิดจามาเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั มีค่าธรรมเนียมในการเขา้ชม และ
สามารถถ่ายรูปได ้ สถานท่ีนี้มีผูค้นมาสกัการะบูชาอยู่เสมอ ..... โปรดแต่งกายใหเ้หมาะสม หา้มสวมกางเกง
ขาส ัน้หรือชุดกระโปรงส ัน้ ควรถอดรองเทา้ก่อนเขา้ และวางไวที้่บริเวณทางเขา้ หอสวดมนตห์ลกั
สามารถเขา้ไดโ้ดยผูช้ายเท่านัน้ 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
น าท่านเยือน Manek Chowk 
เป็นหน่ึงในตลาดที่คึกคกัมาก
ที่สุดของเมืองอหัม์ดาบาด และ
เ ป็ น ท่ี ท่ี คุ ณ จ ะ ไ ด ้ลิ ้ ม ล อ ง ข น ม
หลากหลายรสชา ติ  เ ดินดู แผ ง
ขายอญัมณีและผา้ในตลาด ลองชมิ
ขนมขบเคีย้วรสจดัจา้น และอาหารท่ี
แสนอร่อยบนทอ้งถนน หรือเลือกท่ี
จะชื่นชมกับอนุสรณส์ถานท่ีมีอายุ
เกา่แกห่ลายศตวรรษ ตัง้แต่เชา้จนถึง
ชว่งค ่าในตลาดกลางคืนท่ี Manek 
Chowk คุณจะไดพ้บกบักิจกรรม
มากมายอย่างต่อเน่ือง ท่ีน่ีเป็นทั้ง
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับ
นักท่องเท่ียว และยงัจดุศูนยร์วมท่ีโปรดปรานของบรรดาคู่รกั กลุ่มเพ่ือน และครอบครวัชาวอหัม์ดาบาด ตลาดท่ี
เปิดทุกวนัแห่งนี้จะเปิดขายของในชว่งเชา้จ าพวกผกัและเครื่องเทศ ฟังเสียงคนขายของหาบเร่ตะโกงนบอกราคาแก่
บรรดาผูซ้ือ้และผูเ้ดินเท่ียวชมตลาด....ลิม้ลองอาหารแบบดัง้เดิมบนถนนคชุราต เลือกซือ้อญัมณีและสิ่งทอ และชม
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์จตัรุสัท่ีมีชวิีตชวีาแห่งนี้ในเมืองเกา่ของอหัม์ดาบาด...ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่ี
พกัหรือรา้นอาหาร 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารเที่ยง 



 

 

 
 

ชม Shri Swaminarayan Temple 
เป็นศาลเจา้ท่ีอทิุศให ้ Narayan Dev วดั
ท่ีสวยงามแห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1822 
ตามค าแนะน าของ Swaminarayan ซึง่
เ ป็ น ผู ้ ก่ อ ตั้ ง นิ ก า ย ฮิ น ดู แ ห่ ง 
Swaminarayan ประดบัประดาไปดว้ย
สีสันของลานตาและงานแกะสลักอัน
ประณีตวดันี้เป็นตวัอย่างท่ียอดเย่ียมของ
สถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ีสิบเกา้ ภายใน
ถ า้มีเทวรูปประดบัดว้ยเครื่องประดบัโอ่อ่า
และผา้ท่ีสวยงาม วดัดึงดูดผูค้นนับลา้นใน
วนัรุ่งขึน้หลงัจาก Diwali ไปท่ีดารช์นั วดั
นี้ยงัเป็นส านักงานใหญ่ของ Nar Narayan 
Gadi ซึง่ท าใหเ้ป็นวดัท่ีไดร้บัการเคารพมากย่ิงขึน้ในหมู่ผูศ้รทัธา แกะสลกัอย่างสวยงามจากไมส้กัพม่ารายละเอียดท่ี
ซบัซอ้นในงานแกะสลกัของวดันี้ท าใหเ้ป็นงานชิน้เอกดา้นวิศวกรรม สิ่งของสว่นบคุคลของสวามีนารายนัยงัไดร้บัการ
เก็บรกัษาไวเ้พ่ือความปลอดภยัท่ีน่ี วดัแห่งนี้ยงัเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในเรื่องของ 'Aarti' หรือบริการสวดมนตใ์นตอนเชา้
ซึง่เป็นการสวดท่ีชวนใหห้ลงใหลกบัพระเจา้ คอมเพล็กซว์ดัยงัมีเกสตเ์ฮาสห์ลายช ัน้และคลินิกการแพทยภ์ายใน
บริเวณเพ่ือความสะดวกของผูเ้ขา้ชม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงจิตวิญญาณหลายสีวดั Swami Narayan เป็น
ประสบการณท่ี์บริสทุธิข์องพระเจา้ .จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรสินคา้ Ahmedabad One Mall  
ศนูยก์ารคา้แห่งนี้เปิดขึน้ในเดือนตลุาคมปี 2011 และเป็นเมืองศนูยก์ลางผสมท่ีใหญ่ท่ีสดุใน Ahmedabad เดอะ
มอลลไ์ดร้บัการตัง้ชือ่วา่ Alpha One  

17.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
18.00 น.  น าท่านเดินทางไปยงั สนามบินนานาชาติเมืองอาหเ์มดาบดัเพื่อบินตรงกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (บินตรง)โดยสายการ SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG85    

 (กระเป๋าใบใหญ่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้ 20 กิโล ต่อท่านเท่านั้น /กระเป๋าถือขึน้เคร่ืองได ้ 7 กิโล
เท่านัน้) (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 

00.40 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหต ุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง การนัดหมายเวลา

ในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  
2. บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ 

เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
ก าหนดการเดินทาง: วนัท่ี  28 ธนัวาคม 2562- 7 มกราคม 2563 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งเตียงคู่ 2 -3 ท่าน  
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว 

ราคาท่านละ   55,200.-  บาท   
ราคาท่านละ   14,500.-  บาท   

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง (ที่ท่านควรทราบกอ่นส ารองที่นั่ง) 

กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 25,000.- บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 
วนัส่วนที่เหลือช าระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซา่ตามที่ก าหนด *** 

วนัที่-11 
07JAN2020 

 สนามบินมุมไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - - - 



 

 

 
 

 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาที่เบอรห์รือแจง้ใหเ้จา้หน้าที่ของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงินของ
ท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษทัฯกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนที่
เหลือล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคารนะคะ่ 
 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวม
ตลอดการเดินทาง รวม 60 USD หรือ 1800 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บริการ  ท่านละ 3,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
          5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 
 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครื่องบินช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
 คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
 คา่โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเท่ียว ตามรายการระบุ 
 คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้น บาท ตอ่ท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกินหา้แสนบาทตอ่ครัง้) แตท่ัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านัน้  (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 คา่จดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่น ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ ตลอดทริป 60 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บั
ไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านได้
ยอมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 

 
 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าหอ้งพกั
โดยตรงหรือผ่านตวัแทนในต่างประเทศและท่ีอาจขอเงินคืนได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 
FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 
จากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกว่ากรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ 
นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเท่ียว               
ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมีการ 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง 
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็น
หลกั และรายการ-ราคาทวัร ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยึดประโยชนข์องลูกคา้
เป็นส าคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE 
ROOM )ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3
เตียงไดห้รืออาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการได ้ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรม
สงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศ ไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่
ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว (2 รปู พืน้หลงัสีขาว)  
 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 



 

 

 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
 ส าเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุาม 


