
 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - มุมไบ - - - 
17.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่9-10 แถว W  สายการบนิแอร ์

อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  
20.50 น. ออกเดนิทางสู่ มุมไบ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI331 
23.40 o.  เดนิทางถงึ ฉตัราปตศีวิะจ(ิChhatrapati  Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ  เดมิชือ่ บอมเบย ์(Bombay) 

ทีต่ ัง้อยู่บนรมิฝ่ังทะเลอาหรบัในประเทศอนิเดยี ท่ามกลางชายฝ่ังทีท่อดยาวกบัภเูขาสูงทีป่กคลมุดว้ยป่าเขตรอ้น
ชืน้และป่าผลดัใบ มุมไบมคีวามส าคญัในฐานะเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทางฝ่ังทะเลอาหรบัของอนิเดยี และเป็นเมอืง
หลวงของรฐัมหาราษฏระ ในชว่งเวลาระหว่าง พ.ศ. 2230 – 2503 ค าว่าบอมเบยเ์ป็นทัง้ช ือ่เมืองและชือ่รฐัที่
เมอืงบอมเบยเ์ป็นศูนยก์ลาง โดยใน พ.ศ. 2230 บรษิทัอนิเดยีตะวนัออกขององักฤษไดใ้ชเ้มอืงบอมเบยเ์ป็นทีต่ ัง้
ส านักงานใหญ่ และสถาปนาเขตปกครองของตนเองขึน้ เมือ่อนิเดยีไดร้บัเอกราชใน พ.ศ. 2490 บอมเบยย์งัมี
ฐานะเป็นรฐัของอนิเดยี จน พ.ศ. 2503 จงึแบ่งรฐับอมเบยอ์อกเป็นสองสว่นตามภาษาทีใ่ช ้คอืบรเิวณทีใ่ชภ้าษา
คชุราตตัง้เป็นรฐัคุชราต และส่วนทีใ่ชภ้าษามราฐตีัง้เป็นรฐัมหาราษฏระ โดยบอมเบยเ์ป็นเมอืงหลวงของรฐัมหา
ราษฏระ ค าว่าบอมเบยจ์งึหมายถงึชือ่เมืองเพยีงอย่างเดยีว ทีว่่าของค าว่าบอมเบยม์ทีีม่าหลายอย่าง บา้งว่ามา
จากชือ่เทพธดิาในทอ้งถิน่คอืมุมบาเทว ีบา้งว่ามาจากภาษาโปรตุเกส Bom bahia แปลว่าอ่าวทีด่ ีบอมเบยม์ี
ลกัษณะเป็นเกาะเล็ก 
7 เกาะทีเ่ช ือ่มรวมกนั 
ต่อมา ไดร้วมเขา้กบั
เ ก า ะ ซ า ล เ ซ ต ต ์
ทางดา้นเหนือ บรเิวณ
นี้เป็นแหล่งที่อยู่ของ
มนุษยม์าแต่โบราณ 
บา้งว่าเกี่ยวขอ้งกับ
พระนางมุมบาเทว ีซ ึง่
เป็นเทพฮินดูประจ า
เมอืง หมู่เกาะบอมเบย ์
ใน พ.ศ. 2077 ตกอยู่
ภายใต ้อ านาจของ
โป รตุ เ กสที่ เ ข ้า ม า
บุก เบิกการค ้าทา ง
ทะเล ต่อมา เมอืงนีก้ลายเป็นสนิสอดของชาลสท์ี ่2 แห่งองักฤษ เมือ่พระองคอ์ภเิษกสมรสกบัเจา้หญงิแคเทอรนี
แห่งโปรตเุกสเมือ่ พ.ศ. 2204 และพระเจา้ชาลสท์ี ่2 ไดใ้หบ้รษิทัอนิเดยีตะวนัออกขององักฤษเชา่เกาะนีใ้น พ.ศ. 
2011 ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ขา้มาตัง้ส านักงานทีน่ี่เมือ่ พ.ศ. 2230 เมือ่การคา้เจรญิรุง่เรอืง ท าใหบ้อมเบยก์ลายเป็น
เมืองทีม่ีการพฒันาตามแบบตะวนัตก และเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยับอมเบย ์ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัแห่งที ่2 ใน
อนิเดยี และยงัมบีทบาทในการเรยีกรอ้งเอกราชเพราะเป็นทีป่ระชมุคร ัง้แรกของสภาคองเกรสแห่งชาตอินิเดยีเมือ่ 
พ.ศ. 2428 

 
ทีพ่กั Holidays Inn Mumbai หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 



 
  

 

วนัที-่2 มุมไบ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่าน ชมเมอืงมุมไบ นั่งเรอืสว่นตวั น าท่านล่องเรอืกลางมหาสมุทรอนิเดยี สู่ “เกาะชา้ง” 

(Elephant Island) หรอื“ฆรบุร”ี ถ า้ชา้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหนา้เมืองมุมไบประมาณ1500
กว่าปีมาแลว้กษตัรยิร์าชวงศไ์ตรกูฏกะปกครองดนิแดนทีร่าบสูงเผ่าเดคข่านตะวนัตกของอนิเดยีไดม้ี
รบัส ั่งใหท้ าการสรา้งถ า้นี ้ขึน้เพื่ออุทิศถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระศิวะเทพ จากนั้นน าท่าน
เคลือ่นยา้ยต่อโดยเปลีย่นเป็นนั่ง“รถไฟจิว๋”( วิง่โดยไม่มคีนขบัเน่ืองมาจากใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์
ในการควบคุม) ระยะทางไม่ถงึกโิลเมตรก็ถงึทีห่มายรถไฟจะท าการจอดใหล้งพรอ้มเดนิขึน้เขาเพือ่ไป
เยีย่มชมถ า้ชา้งตลอดทางขึน้จะมพ่ีอคา้แม่คา้น าสนิของมาวางขายอยู่เกลือ่นกลาด 

 
 ผนังถ า้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศิวนาฎราช” ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนร าโดย

กระบวนท่านาฏยศาสตร1์08ท่าเพื่อใหอ้ฎัจกัรทุกสิ่งในจกัวาลเคลื่อนที่ไปอย่างสมดุล(คลา้ยกบั
ปราสาทพนมรุง้)กลางถ า้มปีระตมิากรรมรูปมเหศวรตรมูีรต“ิ หรอืพระศวิ3หนา้หรอืรูปป้ัน3เศยีรมคีวาม
สูงเกอืบ20ฟีด(TRIMURTI ) พระพกัตรต์รงกลางเป็นพระศวิะผูเ้มตตากรุณาหรอืเรยีกว่า“ จนัทรเศษ
มูรต“ิพระพกัตรท์างดา้นซา้ย จะเป็นพระศวิะปางดุรา้ยเรยีกว่า“ไภรวะ” พระพกัตรท์างดา้นขวา จะเป็น
ใบหนา้สตร ีซ ึง่หมายถงึ“ พระอุมาภควด”ี ซึง่เป็นอคัรมเหสขีองพระองค)์ถดัมาน าท่านชมความงดงาม
ของภาพ“ROYAL  WEDDING “ ระหว่างพระศวิะกบัพระอุมา(มีเร ือ่งเล่ากนัว่าก่อนชาตพิระอุมาพระ
นางไดเ้กดิมาในนามอืน่น่ันคอืพระสตพ่ีอตาเกดิรงัเกยีจลูกเขยอกีทัง้พูดจาถากถางดถููก พระนางสตจีงึ
ท าการโดดเขา้กองไฟเพื่อปกป้องเกยีรตขิองพระสวามี ต่อมาเมือ่พระศวิะทราบจงึแผลงฤทธิท์ าการ
สงัหารคนทีท่ าใหห้ญงิคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก็์แบกศพของนางสตวีิง่ร  า่ไหไ้ปรอบจกัรวาล
ประดุจ จะขาดใจเมือ่สิน้นางและพระองคก็์ไม่ท าการชายตามองหญงิอืน่ใดเลยจนกระทั่งพระสตกีลบั
ชาติมาเกิดใหม่ เป็นเทพธิดาแห่งภูเขาหิมาลยันามว่าพระอุมา“ชมภาพพระศิวะปราบอนัธกาสูธ 



 
  

 

หมายถงึปราบปีศาจแห่งความมดื)ถดัมาดา้นขา้งตวัถ า้มโีพรงใหญ่ใตพ้ืน้เป็นแอ่งน ้าธรรมชาตเิขยีวใส
คนอนิเดยีถอืวา่เป็นน า้ศกัดิส์ทิธิเ์พราะอยู่ใตถ้ า้... ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางกลบัเขา้ฝ่ัง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “มุมไบ กลิ่นอายตะวนัตกในฉบบัอนิเดีย”มุมไบ (Mumbai) หรอื บอมเบย ์

(Bombay) ในอดตี มฐีานะเป็นเมอืงหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี 
ซ ึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิ ก่อนจะเช ือ่มต่อกนัเมือ่รอ่งน ้าล าคลองตืน้
เขนิและกลายเป็นแหลมยืน่ออกไปใน ทะเลยาว 22 กโิลเมตร อย่างในปัจจุบนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา ของ
การตกเป็นอาณานิคมมานานแลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลอืใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่
ตลอดเสน้ทางใน เมืองมุมไบ ตึกรามบา้นช่อง และอาคารส าคัญๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคยงัมีใหเ้ห็นมากมาย.. ท่านชมทศันียภาพเมือง “มุมไบ”  หรอืนคร
ลอนดอนแห่งอินเดียที่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามคร ัง้เมื่อองักฤษยงัปกครองอยู่ มีทัง้แบบ
องักฤษโกธคิ แบบอนิเดยีผสมอาหรบั น าชม ประตูสู่อนิเดยี (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอา
ระเบียน ซ ึง่ถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมุมไบ สรา้งขึน้เพื่อเป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยือน
มุมไบของพระเจา้จอรจ์ที่ 5 และสมเด็จพระราชนีิแมร ี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงรว่มงานเดลดีารบรั 
ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบมุสลมิของรฐัคุชราต ประกอบกบั
ความสูงกว่า 80 ฟุต ของประตสูู่อนิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็นทีห่มายส าคญัแห่งแรกๆ ของนักท่องเทีย่วทั่วโลก
ทีเ่ดนิทางมาสูมุ่มไบ ถ่ายรปูคูก่บั “ประตชูยั” (Gateway of India) จนถงึเวลานัดหมาย 

 
ผ่านชม ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ มรดกโลก แห่งแรก “สถานีรถไฟวคิตอเรยีเทอมนิาส” หรอืใน
ชือ่อินเดียใหม่ว่า “ฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส” ที่ไดร้บัการตัง้ช ือ่ตามพระนามพระราชนีิวิคตอเรยี 
ก่อสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ ผสมผสานกบังานศลิปะแบบอนิเดยีอนัทรงคุณค่า
จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก..ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

 
 



 
  

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั Holidays Inn Mumbai หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่3 มุมไบ - ออรงักาบดั B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่“วดัสทิธวินิยัยคั” (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก ่ในศาสนา

ฮนิดู  สรา้งขึน้ต ัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นที่
ประดษิฐานองค ์“พระพฆิเนศ” เทพเจา้แห่ง
ความส า เ ร็จ  ซ ึ่งต ั้งอยู่ ในองคม์ณฑป
ศกัดิส์ิทธิ ์ที่ท่านจะสามารถสมัผัสไดถ้ึง
พลงัศรทัธา ทนัทีที่ท่านกา้วเขา้สู่ภายใน
วัดที่คลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนที่มาเคารพ
สกัการะ หลงัจากที่ท่านไดส้กัการะองค ์
ท่านแลว้ จะมีพธิกีรรมทีป่ระหลาดอกีอย่าง
ที่จ าเป็นตอ้งท าคือ ใหท้่านไดก้ระซบิค า
อธิษฐานต่อรูป ป้ันหนู 2 ตน ที่ถือเ ป็น            
พระสหายขององคท์่านดว้ย จากน้ันให ้
ท่านไดบู้ชาเคร ือ่งราง,รูปบูชาขององคท์่าน
ตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านชม บา้นมหาตมะ คานธ  ี อดตีสถานทีส่่วนตวัของมหาตมะ คานธ ี
ไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ล็กๆ สูง 3 ช ัน้ส าหรบัสายตาคนไทย แต่ส าหรบัอนิเดยีจะนับช ัน้
อาคารแบบตะวนัตกโดยนับช ัน้แรกเป็นช ัน้ลา่ง ช ัน้บนคอืช ัน้หน่ึง และไลล่ าดบัเลขขึน้ไปเร ือ่ย ๆ  

 
 



 
  

 

โดยพืน้ที่อนัเงียบสงบแห่งนีย้งัคงบอกเล่าเร ือ่งราวชวีติและเก็บรวบรวมสิง่ต่างๆ ของบุรุษผูส้รา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บันักต่อสูท้ ั่วโลก รุน่แลว้รุน่เล่า Gandhi Museum Mani Bhavan บา้นทีค่านธเีคย
พกัในชว่งปี ค.ศ. 1917-1934 โดย Shri Revashankar Jagjeevan Jhaveri เจา้ของบา้นผูศ้รทัธา
และอุทศิตนใหค้านธน้ัีน นับเป็นสถานทีส่ าคญัอย่างมาก ซ ึง่นักท่องเทีย่วมุ่งหวงัจะเดนิทางมาสมัผสั
กลิน่อายประวตัศิาสตร ์เรยีนรูช้วีติของมหาตมะ คานธ ีและมุ่งหมายจะซมึซบัความรูส้กึอิม่เอมตลอด 
17 ปีที ่‘บดิาแห่งอนิเดยี’ เคยพกัอาศยัอยู่ ซ ึง่เวลาน้ันเป็นชว่งเวลาแห่งการผลดิอกออกผล และก่อรา่ง
สรา้งเอกราชใหอ้นิเดยีในเวลาต่อมา บา้นหลงันีค้อืจุดเร ิม่ตน้ของการต่อสูเ้พือ่เสรภีาพแบบอหงิสา ซ ึง่
คานธเีร ิม่เรยีนรูก้ารป่ันดา้ยเพือ่ใชท้อผา้คาด ี(Khadi ผา้ฝ้ายทอมอื) แลว้จงึชกัชวนใหช้าวอนิเดยีป่ัน
ฝ้ายทอผา้ใชเ้อง เหลอืแลว้ขาย นับเป็นการรณรงคไ์ม่ใชเ้คร ือ่งจกัรและไม่ซ ือ้สนิคา้จากอาณานิคม
องักฤษ และรเิร ิม่แนวทางสตัยาเคราะห ์– Satyagraha การต่อสูบ้นรากฐานของสจัจะ และออก
แถลงการณร์ายสปัดาห ์(Saatyagrahi) เพือ่ต่อตา้นกฎหมายทีล่ดิรอนเสรภีาพสือ่ จงึเป็นทีม่าของ
ประตมิากรรมเคร ือ่งป่ันดา้ยท าจากเหล็กภายในบา้นคานธแีห่งนี ้น่ีคอืสญัลกัษณแ์ห่งสจัจะและอหงิสา 
เปรยีบเป็นเคร ือ่งมอืทีค่านธใีชใ้นการเคลือ่นไหวสู่อสิรภาพจากอาณานิคมองักฤษ Gandhi Museum 
Mani Bhavan ยงัเป็นศนูยร์วมจดัการประชมุถกหาแนวทางการตอ่สูจ้นเกดิเป็นแนวทาง อารยะขดัขนื 
– Civil Disobedience เป็นบา้นทีห่ล่อหลอมผูค้นใหด้ าเนินการขดัขนือย่างสงบ สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ชว่ยเหลอืซ ึง่กนัและกนั รวมถงึความเสยีสละตอ่สาธารณะ พพิธิภณัฑบ์า้นคานธแีห่งมุมไบ จงึท าหนา้ที่
สะทอ้นและสง่ตอ่ปรชัญาคานธ ีความรกั เสรภีาพ สนัตภิาพ ไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ  

 
น าท่านชม โดบกิาต Dhobi Ghat ลานซกัผา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แหลง่ซกัผา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
กลางนครมุมไบ ใชลู้กจา้งซกัผา้มากกว่าหา้พนัคนต่อวนั ไม่ใชแ่ค่ Slum Dog Millionaire เท่าน้ันที่
ใชฉ้ากหลงัจากชมุชนแห่งนี ้ภาพยนตรเ์ร ือ่ง Dhobi Ghat เองก็บอกเลา่เร ือ่งราวความแออดัจากฉาก
ในสลมัเชน่กนั โดยโดบกิาต (Dhobi Ghat) มีช ือ่เสยีงขึน้มาจากการเป็นลานซกัผา้เปิดโล่งทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในมุมไบและใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซ ึง่ค าว่า “Dhobi” แปลว่า “ผูซ้กั” น่ันเอง  โดบกิาต กลายเป็นจุด



 
  

 

สนใจของนักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีท่ีช่าวตะวนัตกไม่เคยเห็นมากอ่น มจีุดใหผู้ม้าเยอืนเดนิเทีย่วชมและ
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกลบัไป จนกลายเป็นเอกลกัษณข์องอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยความอกึทึก วุ่นวาย แต่
ย ังคงเสน่หใ์นแบบน้ันไวเ้ป็นอย่างดี ด ังเช่นที่พบในซรีสีอ์ินเดียจันทรคุปต ์ศึกรกัชงิบัลลังกก็์                     
มเีสน่หต์า่งไปอกีแบบเชน่กนั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านชม แนวถนนมารนีไดรฟ์ (Marine Drive) ซึง่เป็นทางเดนิโคง้ส าหรบัคนเดนิถนนเพือ่ชม

ววิอ่าวแบคเบยแ์ละทะเลอาหรบั พรอ้มรบัลมเย็นๆ มรีา้นคา้แผงลอยขายอาหารแสนอรอ่ยและเคร ือ่งดืม่
เย็นชืน่ใจเกอืบตลอดทาง และในยามค ่าคนื ไฟจากถนนตลอดแนวมารนีไดรฟ์ก็ส่องประกายเหมือน
ไข่มุก แลดูเป็นเสน้โคง้วิบวบัๆ จนน ามาสู่ฉายาที่ชาวอินเดียเรยีกกนัว่า สรอ้ยคอของราชินี 
(Queen’s Necklace) น่ันเอง น าท่านชม พานทรา วารล ีซลีงิก ์(Bandra-Worli Sea Link;  

 
BWSL) หรอืช ือ่ราชการ ราชพี คานธี ซลีิงก ์(Rajiv Gandhi Sea Link)) เป็นสะพานขึง ซ ึง่มี      
pre-stressed concrete-steel สะพานรถไฟอยู่ปลายสองฝ่ัง เช ือ่มย่านพานทรา ในเวสเทิรน์
ซบัเอริบ์ของมุมไบ เขา้กบั ย่านวารล ีในมุมไบใต ้ดัง้เดมิแลว้สะพานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการทีถู่ก
เลือ่นการก่อสรา้งออกไป เวสเทริน์ฟรเีวยท์ีต่ ัง้ใจจะเขือ่มเวสเทริน์ซบัเอริบ์เขา้กบันรมิานพอยทใ์นย่าน
ธรุกจิหลกัของเมืองมุมไบ สะพานนีว้่าจา้งโดย นิตบุิคคลพฒันาถนนรฐัมหาราษฏระ (Maharashtra 
State Road Development Corporation; MSRDC) และก่อสรา้งโดยบรษิัทก่อสรา้งฮินดูสถาน 
สะพานเปิดใหบ้รกิารใน 4 เลนแรกจาก 8 เลนเมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2009 และเปิดใหบ้รกิารครบทัง้ 8 
เลนเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2010 ซลีงิกนี์ช้ว่ยรน่ระยะเวลาเดนิทางระหว่างพานทราและวารลลีงจาก 20-
30 นาท ีเหลอืเพยีง 10 นาท ีน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางไปออรงักาบดั 

 
15.25 น. ออกเดนิทางสู ่ออรงักาบดั โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI442 



 
  

 

16.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมอืงออรงักาบดั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั “เมอืงออรงักาบดั” ต ัง้อยู่
ทางทศิตะวนัออกของเมอืงมุมไบ รฐัมหาราษฏระ ครอบคลุมพืน้ที ่200 ตร.กม. เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ
แหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกถงึ 2 แห่ง ไดแ้ก่ถ า้อะจนัตาและ
ถ ้ําเอลโลรา่ ซ ึง่เป็นศาสนสถานทีข่ดุเข็าไปในหนิบาซอลต์ ( แกรนิตแข็ง) โดยขดุจากหนิกอ้นเดยีวจน
เป็นวหิารขนาดใหญ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2153 โดยสุลต่าน Murtaza Nizam Shah II บนหมู่บา้นชือ่ Khirki 
และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นFatehpur ต่อมาเป็นศูนยบ์ญัชาการของกษตัรยิ ์Aurangazeb แห่งราชวงศโ์ม
กุล (Moghul) ซึง่ใชเ้มอืงนีเ้ป็น ฐานในการปกครองอนิเดยีตอนใตจ้ากน้ัน จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น “ออรงัคาบดั” 
ตามชือ่ของกษตัรยิด์งักลา่ว 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั Ambassador Hotel Aurangabad หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่4 ออรงักาบดั - ถ า้อชนัตา้ - ออรงักาบดั B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่.. ถ า้อชนัตา้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. ) มรดกโลก

แห่งที่สาม ถ ้าอะชนัตา้ (AJANTA CAVE ) ตั้งห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ของอนิเดยีถ า้อะชนัตา้“ ถ า้มรดกโลก”(ถ า้จะท าการปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร)์แบ่งออกเป็น2ยุค
โดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที่2ก่อนครสิตศกัราช ไดถู้กสรา้งออกมาในรูปลกัษณะของ” 
วิหาร” ( วตัถุประสงคเ์พื่อปฏิบัติสมาธิ–ของเหล่าพระภิกษุ)และ“เจดีย“์ (เพื่ออุทิศแด่องค ์
พระพุทธเจา้) มหีลกัฐานเป็นภาพเขียนสนี ้าบนผนังทีถ่่ายทอดถงึเร ือ่งราวชาดกเขา้ใจถงึพุทธ
ประวตัเิพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชือ่ของชาวเถร
วาทยุคที่สองประมาณครสิศตวรรษที่5-6ไดม้ีการเพิ่มเติมโดยแกะสลกัพระพุทธเจา้และพระ
โพธสิตัวห์ลายพระองคบ์นเจดยีแ์ละบนผนังวหิารในแบบความเชือ่แบบใหม่หรอืตามแบบของ
ชาวมหายานถ า้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถอืเป็นถ า้ที่มีการเจาะเป็นปราสาทที่มีขนาด



 
  

 

ใหญ่จนไดร้บัเป็น สิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกทีม่ีอายุมากกว่า2000ปีและภายในถ า้ก็มีถ า้
มหมึาขนาดใหญอ่กีกวา่30ถ า้ โดยผนังถ า้มภีาพจติกรรมฝาผนังทีม่อีายนัุบกวา่1200 ปี 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บรเิวณใกล ้ถ า้อะชนัตา้ 
 เยีย่มชมน าท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถ า้อะชนัตา้ต ัง้แตถ่ า้แรก 
 กองโบราณคดอีนิเดยีแนะน าว่าควรเขา้ชมถ า้ 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 ทีม่คีวาม

งดงามลอืเลือ่งชวนซาบซึง้ และพลาดไมไ่ดก้บัถ า้ 26 

  
 เกรด็ยอ่ 
 ถ า้เบอร1์เป็นวดัถ า้สรา้งถวายพระโพธสิตัว ์ถอืเป็นถ า้ที่สมบูรณท์ี่สุดถ า้หน่ึงของกลุ่มวดัถ า้   

อชนัตา แกะสลกัภายในถ า้จะมเีร ือ่งราวพุทธประวตั ิ เทพเจา้ สถูป สตัว ์พระโพธสิตัวว์ชัรปาณี 
รูปแกะสลกัตอนพระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั สารนาถ  ใกลเ้มือง
พาราณส ีภาพจิตกรรมมีภาพพระโพธสิตัว ์ภาพพิชติมารก่อนตรสัรู ้ ภาพมเหสีของนันดะ
ก าลงัเศรา้โศรกทีท่่านก าลงัจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภกิษุสาวก 

 ถ า้เบอร2์เป็นถ า้ของฝ่ายมหายานมชี ือ่เสยีงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถ า้เบอร3์
เป็นถ า้เล็กๆไม่มคีอ่ยมอีะไรน่าสนใจ  

 ถ า้เบอร ์4 มีความกวา้งใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาถ า้ทัง้หมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวร อกีทัง้พระพุทธรปูปางประทบัยนื สว่น 

 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
หนิแทน อกีทัง้ตรงกลาง ประดษิฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรปู ปางประทบัยนื และ 
เหลา่เทพเทวดา 

 ถ า้เบอร ์9 และ 10 เป็นถ า้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสงูยาว มชีอ่งรบัแสงอยูด่า้นบน  
 ถ า้เบอร ์11-12-13 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัไม่มีรายละเอยีด 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 า้รปูสีเ่หลีย่มมแีกะสลกัเสาแปดเหลีย่มเป็นฐานรองรบัตวัถ า้ 
  ถ า้เบอร ์19ภายในถ า้มเีจดยีข์นาดเล็กโดยมเีสาลอ้มรอบตวัองคเ์จดยีเ์ล็ก องคเ์จดยีต์รงกลางมี

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

นาค มกร หอ้งโถงไม่มแีกะสลกัเสาบางเสาแกะสลกัยงัไม่เสรจ็สมบูรณ ์มกีารแกะสลกัเจดยีท์รงสิ
กขร 

 ถ า้เบอร ์21ภายในมภีาพแกะสลกัคลา้ยกบัถ า้ทีผ่่านมาเชน่ตวัมกร นาค ยกัษ ์ยกัษ ี
  ถ า้เบอร ์22มขีนาดเล็ก มภีาพแกะสลกัพระพุทธเจา้ พระโพธสิตัวม์ณัชศูร ีพระโพธสิตัวไ์มตรยีะ

ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์ฐานเป็นดอกบวั 
  ถ า้เบอร ์23-25 ยงัสรา้งไม่สมบูรณ ์
 ถ า้เบอร ์26ปรากฎภาพสลกัตอนพระพุทธเจา้ผจญมารอสิตรทีีม่าล่อลวงและพระพุทธรูปปาง

ปรนิิพพานทางดา้นซา้ยซึง่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมากราบนมสัการ ท่องบทสวด
สรรเสรญิพระพุทธองคผู์ท้รงน าทางสวา่งในใจพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

 

 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงออรงักาบาดเสน้ทางเดมิ โดยทางรถ ( ใชเ้วลา

ประมาณ  2.30 ช ัว่โมง ) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัทีอ่อรงักาบดั 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

ทีพ่กั Ambassador Hotel Aurangabad หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่5 ออรงักาบดั - ถ า้แอลโรล่า - ออรงักาบดั -มุมไบ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้เอลโลรา่ (ถ า้ปิดวนัองัคาร) ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม. “ถ า้ของ3ศาสนาอนิดู

พุทธและเชน ที่อยู่รวมกนั” เป็นอีกหน่ึงกลุ่มถ า้ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกในปี 2526 ตัง้อยู่ในเทอืกเขาจรนันทร ีถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งพุทธศตวรรษที1่2 ถงึ15 โดย
การเจาะเขา้ไปในภูเขาเชน่เดียวกบักลุ่มถ า้อะจนัตา้ที่เรยีงตวัจากเหนือไปใตเ้ป็นระยะทางรวมกนั
ประมาณ 2 กโิลเมตร ภายในมีภาพแกะสลกัของเหล่าทวยเทพที่มีความวจิิตรงดงามหาชมไดย้าก
ระหว่างทางผ่านชม ป้อมเดาลาตาบดั ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัครี ีซ ึง่เคยเป็นเมอืงหลวง
ของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัรยิอ์ลาอดุดนิคลัจ ิชาวมุสลมิยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมอืงหลวง
อนิเดยีภายใตก้ารปกครองของกษตัรยิมุ์สลมิอยู่พกัหน่ึง ก่อนถูกทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมืองออรงักาบดั 
ชมซากมสัยดิทีย่งัเหลอืซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายุกวา่ 700 ปี  

 
  

 
 
 



 
  

 

 เยีย่มชมมรดกโลกแห่งทีส่ี ่ ถ า้เอลโลรา่ (ELLORA CAVES ) (ถ า้จะปิดใหบ้รกิารทุกวนัองัคาร ) 
ชมความงามทีย่ิง่ใหญ่ของหมู่ถ า้ทีเ่กดิจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหนิทัง้ลูกดว้ยฝีมอืสาวก 3 ศาสนาที่
แข่งขนักนัคอื ศาสนาฮนิดู พุทธ 
และเชนถ า้เอลโลรา่มที ัง้หมด 34 
ถ า้ โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ า้
ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถดัมา 
17 ถ า้คอื เทวาลยัของชาวฮนิดู 
และ วิหารถ ้าล ักธิ เชน 5 ถ ้า  
สถานที่ แห่ ง นี้ ได ร้ บัการขึน้
ทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 
1983 ถือเป็นถ า้ที่เกิดจากการ
แกะสลักภู เขาทั้งลูกออกเป็น
เร ือ่งราวที่เกีย่วกบั ศาสนา  น า
ท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูป
ทีม่อีายุมากกวา่ 1200 ปี ภายใน
ถ า้ยงัมีภาพแกะสลกัอย่างวิจิตร
บรรจงอกีมากมาย อาท ิองคพ์ระ
ศิวะ พระพรหม  พระนารายณ ์
พระพฆิเนศ  ชา้งเอราวณั อกีทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถอืเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีส่ดุ เป็นทีท่ี่
มศีวิลงึคเ์ป็นจดุศนูยก์ลาง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ ออรงักาบดั ชม บบี ีกา มกับารา (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพือ่เป็น

อนุสรณแ์ห่งความรกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้งเพือ่ร  าลกึถงึพระมารดา พระนาง บกีมั
ราเบยี อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล จากน้ันแวะใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ ือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอธัยาศยั อาท ิเชน่ เคร ือ่งทองเหลอืง ผา้ปักลายโบราณทีจ่ าลอง มาจากผนังถ า้ อายุ 1,200ปี และ
เคร ือ่งประดบัลวดลายแปลกตา  



 
  

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.20 น. ออกเดนิทางสู ่มุมไบ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI441 
21.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมุมไบ รอตอ่เคร ือ่งบนิเพือ่เดนิทางกลบักรเุทพฯ 
 
วนัที-่5 มุมไบ - กรุงเทพฯ - - - 
01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI330 
07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

******************** 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 40 
USD หรอื 1300 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมมุมไบ+อะจนัตา้+ แอลโรล่า 6วนั4คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง: 25-30 ม.ค./8-13 ก.พ. / 14-19 ม.ีค.  
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน       ราคาท่านละ   39,900  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว        ราคาท่านละ     6,500  บาท   
หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตหุน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 



 
  

 

1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบุคา่ขีม่า้ทีหุ่บเขาโซนามารค์ (กรณีท่านไม่ขีม่า้ไม่คนืเงนิในทกุกรณี) 
1.6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษอืน่(ถา้มี)  
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
 
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่
วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่ฐานการโอน
เงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  



 
  

 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

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

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจาให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 
  

 

17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ
ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางทีม่ีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ
ในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง 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 
 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเท่าน้ัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุ
ขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรปูสติก๊เกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที่
ถา่ยเองและปร ิน้ทเ์อง) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใช ้

ส าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 


