
  

 

 

 



  

 

 



  

 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - (อนิเดยี) เดลล ี - - - 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่9-10 แถว W  สายการบนิแอร ์

อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน 
21.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI335 
23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อนิทิรา คานธ ีประเทศอนิเดีย ผ่านพิธกีารตรวจคน      

เขา้เมอืง หลงัรบัสมัภาระแลว้น าท่านสูท่ีพ่กั 
ทีพ่กั Lemon Tree Premiere หรอืเทยีบเท่า (Delhi) 

วนัที-่2 เดลล ี- กวาลเิออร ์- ออรช์า B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั จากน้ันน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กวาลเิออร ์โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI9628 
12.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กวาลิเออร  ์ตัง้อยู่ในรฐัมัธยประเทศ (Madhya Pradesh) ไม่มีเขต

ตดิต่อกบัทะเลเน่ืองจากตัง้อยู่ตรงกลางประเทศ โดยตวัเมืองกวาลเิออร ์น้ันตัง้อยู่ห่างจากเมืองอคัรา 
(Agra) ไปทางทศิใตป้ระมาณ 122 กโิลเมตร (76 ไมล)์ และอยู่ห่างจากเมอืงโภปาล (Bhopal) เมือง
หลวงของรฐัไปทางทิศเหนือประมาณ 423 กิโลเมตร 
(263 ไมล)์ เมืองกวาลิเออร ์เป็นเมืองป้อมปราการ
โบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนยก์ลาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัเมอืงหน่ึงของอนิเดยี อกีทัง้ยงัเป็น
ที่ต ั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีและ
วทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยั และอืน่ ๆ อกีเป็นจ านวนมาก 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น าท่านชม ป้อมกวาลเิออร ์(Gwalior Fort) หน่ึงใน

ป้อมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอนิเดยี โดยป้อมปราการแห่ง
นีถู้กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่8 ซ ึง่ในอดตีป้อมปราการและ
ตวัเมืองน้ัน ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในประวตัิศาสตรข์อง
อาณาจกัรทางภาคเหนือของอนิเดยี ปัจจุบนัเป็นหน่ึงใน
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีการเขา้ชมมากทีสุ่ด โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมเปอรเ์ซยีที่มีความวิจิตรงดงามในดา้น
รายละเอยีด จกัรพรรดแิห่งราชวงศโ์มกุลทีย่ิง่ใหญ่ เคย
ยกใหเ้ป็นปราการที่สวยงามที่สุด หากเปร ียบป้อม
ปราการทัง้หลายเป็นดัง่ลูกปัดบนสรอ้ยคอ ป้อมปราการ
แห่งนีก็้เป็นดั่งไข่มุก โดยจากบรเิวณดาดฟ้าของป้อม 
เราสามารถชมทศันียภาพ ของเมอืงกวาลเิออรไ์ดอ้กีดว้ย 

  น าท่านชม พระราชวงัไจ วลิาส (Jai Vilas Palace) ซึง่ขึน้ช ือ่ว่าเป็นพระราชวงัทีห่รูหราทีสุ่ดใน
ศตวรรษที ่19 ของอนิเดยี ถูกสรา้งขึน้ในปี 1875 โดยพระมหาราชา Jayajirao แห่งราชวงศ ์Shinde 
ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดย พ.ต.ท. Sir Michael Filose ซึง่ปัจจุบนัไดม้ีการเปิดเป็นพิพธิภณัฑท์ีม่ีช ือ่
ว่า พพิธิภณัฑซ์คนิเดยี (Scindia Museum) ซึง่มีการจดัแสดงคอลเลกช ัน่ของโบราณและอืน่ๆ
อกีเป็นจ านวนมาก และชมของประดบั เคร ือ่งใชป้ระจ าราชวงศท์ีข่ึน้ช ือ่ในความวจิติรหรหูราอลงัการ  

  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมืองออรช์า และ ระหว่างทางเยีย่มชมเมืองดาเทีย เมืองโบราณทีเ่คยมีการ
กล่าวถึงในคมัภีรพ์ระมหาภารตะ ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย ฝ้าย และเมล็ดพันธ ์ธญัพืช 



  

 

จากน้ันน าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงออรช์า (Orchha) เมืองออรช์าร ์เป็นเมืองเล็กๆ เงยีบสงบ และ
สวยงามตัง้อยู่บนเกาะกลางแม่น ้าเบตวา (BETWA RIVER) เมอืงออรช์า ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษทีส่บิ
หา้ โดยนักรบเผ่า Bundera Runda Pratap Singh สถาปนาตวัเองขึน้เป็นกษัตรยิต์ ัง้แต่ปี 1501-
1531 พระองคไ์ดส้รา้งป้อมปราการ วดัวาอารามตา่งๆบรเิวณแม่น ้า Betwa 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Amar Mahal Orchha ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

วนัที-่3 ออรช์า - คาจูราโฮ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้  ออกเดนิทางไปที ่เมอืงขชรุาโห ระยะทางประมาณ 173 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เมอืงขชรุาโห (Khajuraho) เมอืงเล็กๆในเขตรฐัมธัยประเทศ (Madhya Pradesh) รฐั

ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของประเทศอนิเดยี ปัจจุบนัเมอืงขชรุาโหแห่งนีไ้ดก้ลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่วที่
ไดร้บัความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย กลุ่มอนุสรณ์สถานแห่งขชุราโห 
(Khajuraho Group of Monuments) หรอื ว ัดขชุราโห (Khajuraho Temples) คือ แหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงขชรุาโห เป็นกลุ่มอนุสรณส์ถานทีแ่บ่งออกเป็น 3 
กลุ่มเด่นๆ คอื กลุ่มตะวนัตก ตะวนัออก และ ใต ้โดยวดัทัง้หมดสรา้งขึน้ดว้ยหินทราย และไดร้บัการ
ประดบัประดาไปดว้ยประตมิากรรมจากเทพปกรณัมของศาสนาฮนิดู ศาสนาเชน และภาพสลกัอโีรตคิ
ทีม่เีสน่หแ์ละงดงาม 

  น าท่านชม วดักลุ่มตะวนัตก (Western Group of Temples) ซึง่ประกอบดว้ย วดัลกัษมนัวศิว
นาถ (Laxman Temple) มหาเทวาลยัทีส่รา้งถวาย พระวษิณุ (Vishnu) สรา้งจากหนิทรายสลกัเสลา
รูปประตมิากรรมเทพเจา้ นางอปัสร วถิชีวีติของชาวเมืองในยุคน้ัน ตัง้แต่สาวนอ้ยแต่งหนา้ เขยีนจด
หมายถึงคนรกั พ่อแม่ลูก และรูปกามสูตรอนัลือเลือ่งจากน้ันน าท่านชม วดัคณัฑารยิมหาเทพ 
(Kandariya Mahadeva Temple) วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและ วดัเทวชีคัธมัภะ (Devi Jagadamba 
Temples) ซึง่สรา้งถวายพระศวิะ และ พระนางทุรคา วดัจติรคุปต ์ทีส่รา้งถวายพระสุรยิเทพอนัน่าตืน่



  

 

ตาตืน่ใจในภาพสลกัท่ามกลางความงาม โดยเฉพาะยามอาทติยอ์สัดงทีแ่ต่ละรูป สลกันูนลอยงดงาม 
แสดงอารมณอ์นัประณีตเกนิค าบรรยาย โดยกลุ่มอนุสรณส์ถานแห่งขชรุาโหไดร้บัการจดทะเบยีน
เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (UNESCO)ในปี 1986 และถือเป็นหน่ึงใน”เจ็ดสิง่
มหศัจรรย”์ ของอนิเดยี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากน้ันพาท่านเขา้ชมการแสดง แสงสเีสยีงทีข่ชรุาโฮ 
 
                 ทีพ่กั โรงแรม Clarks Khajuraho hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

 
วนัที-่4 คาจูราโฮ - ออรช์า - โบพาล B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบพาล ระยะทาง 506 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช ัว่โมง ผ่าน

เมอืง เมอืงออรช์า (Orchha) เมอืงออรช์าร ์เป็นเมอืงเล็กๆ เงยีบสงบ และสวยงามตัง้อยู่บนเกาะกลาง
แม่น ้าเบตวา (BETWA RIVER) เมอืงออรช์า ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษทีส่บิหา้ โดยนักรบเผ่า Bundera 
Runda Pratap Singh สถาปนาตวัเองขึน้เป็นกษัตรยิต์ ัง้แต่ปี 1501-1531 พระองคไ์ดส้รา้งป้อม
ปราการ วดัวาอารามตา่งๆบรเิวณแม่น ้า Betwa   

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม ออรช์าฟอรท์ Orchha Fort ป้อมขนาดใหญ่ ซ ึง่เมอืงใหญ่ๆ ของอนิเดยีในสมยัก่อนจะ
มกีนัทุกเมอืง นอกจากจะเป็นทีพ่ านักของมหาราชาแลว้ยงัเป็นปราการด่านสุดทา้ยของเมอืง ถา้ตป้ีอม
แตกไดก็้ยดึเมอืงไดท้ าใหต้อ้งมกีาร ออกแบบป้อมใหอ้อกมาแข็งแรงแน่นหนาและตัง้อยู่บนทีสู่งโอรชาก็
มป้ีอมขนาดใหญ่โตหลายแห่ง แต่ช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลากระเบือ้งสบีางแห่งยงัคงสสีนัสดใส 
ถึงแมจ้ะแตกรอ่นไปบา้งแต่ก็ยงัคง รกัษาสีสวยไวไ้ดอ้ย่างดีแมเ้วลาจะผ่านไปเป็นรอ้ยปีแลว้ก็ตาม  
จากน้ัน น าท่าน ชม พระราชวงัชฮานคีร ์มาฮาลJahangir Mahal ที่สรา้งขึน้อย่างหรูหรา



  

 

อลงัการ เพื่อตอ้นรบั “พระเจา้ชฮานครี”์ แห่งราชวงศโ์มกุล เพียงเพื่อพกั 1 ราตรอีนัเป็นวเิทโศบาย
ทางการทูต ของกษตัรยิน์ครภณัฑลขณัฑผู์ช้าญฉลาด จากน้ัน  
น าท่านชม จตัุรภุช มนัธรี ์Chaturbhuj Mandir เป็นเทวสถานทีส่รา้งถวายแด่องคพ์ระวษิณุ ค า
ว่า จตัุรภุช มีความหมายในภาษาสนัสกฤตว่า “สีก่ร” ซ ึง่หมายถงึ พระรามผูซ้ ึง่มสีีก่ร เป็นอวตารภาค
หน่ึงของพระวษิณุ  หรอื พระนารายณส์ีก่ร และ มนัธรี ์หรอื มณเฑยีร (ในภาษาไทย) หมายถงึเทวส

ถาน หรอื วดั โดยโครงสรา้งของเทวสถานมเีป็นอาคารหลายช ัน้ ผสมรวมกนัระหว่างเทวสถาน ป้อม
ปราการ และพระราชวงั เน่ืองจากเทวสถานตัง้อยู่ภายในป้อมโอรชา สรา้งโดยพระเจา้มธุการ ์ซาห ์
กษตัรยิร์าชวงศบ์นัเธละราชปุต  ผูป้กครองอาณาจกัรโอรชา ใหอ้งคร์านี คเนศกุวาร ีพระอคัรมเหสขีอง
พระองคท์ีสุ่บนิว่า พระรามไดม้าบอกใหส้รา้งเทวสถานในพระองค ์ในขณะทีพ่ระเจา้มธุการท์รงนับถอื
พระกฤษณะ หลงัมพีระบรมราชานุญาตใหส้รา้งเทวสถานแลว้ องคร์านีไดเ้ดินทางไปอญัเชญิรูปเคารพ
ของพระรามทีเ่มืองอโยธยาเพือ่มาประดษิฐาน ณ เทวสถานแห่งใหม่นี ้ระหว่างการก่อสรา้งรูปเคารพ
ประดษิฐานอยู่ภายในพระราชวงัก่อน แต่เมือ่เทวสถานสรา้งเสรจ็สมบูรณ ์องคร์านีกลบัไม่อญัเชญิไป
ประดษิฐาน ณ เทวสถานตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้กลบัประดษิฐานอยู่ทีพ่ระราชวงัตามเดมิ ท าใหเ้ทวสถานไม่มี
รูปเคารพของพระรามสีก่ร และกลายเป็นว่าพระราชวงัถูกแปลงเป็นเทวสถานชือ่ ราม ราชา มนัธรี ์ซ ึง่
เป็นเทวสถานเดยีวในอนิเดยีทีพ่ระรามไดร้บัการสกัการะในฐานะกษตัรยิแ์ตกต่างจากทีเ่คารพสกัการะ
ในฐานะเทพเจา้ (ไม่อนุญาตใหค้นตา่งศาสนาเขา้ชม 



  

 

จากนัน้  น าท่านแวะชม เทวลยัลกัษมีนารายนั 
Laxmi Narayan Temple เป็นเทวสถาน
ส าคัญหน่ึงในสามแห่งของโอรชาที่เ ป็น
สถานทีท่่องเทีย่ว ทีม่ีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างเทวสถานกบัป้อมปราการ
เขา้ดว้ยกัน ภายในมีภาพเขียนปูนเปียก 
(เฟรซโก) ทีม่ีรูปฟอรม์ศลิปะผสมระหว่างโม
กุลกบับนัเธวทอ้งถิ่น อยู่บนผนังของเทวส
ถาน สรา้งราวปีค.ศ.1622 โดยพระเจา้วีร ์
ซงิห ์เดว กษตัรยิร์าชวงศบ์นัเธระราชปุต พระ
ราชโอรสของพระเจา้มธุการ ์ซาห ์ถวายแด่
องคพ์ระลกัษม ี(เทวแีห่งความสมบูรณม์ั่งค ัง่) 
พระชายาของพระวษิณุ แต่ภายในเทวสถานกลบัไม่มีรูปเคารพขององคเ์ทวปีระดษิฐานอยู่เลย   ชม 
Phool Bagh เป็นสวนทีจ่ดัวางอย่างสง่างามในป้อมปราการแห่งนี ้

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

                 ทีพ่กั โรงแรม Hotel Jehan Numa Palace หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่5 โบพาลสาญจ ี– ภมีเพตกะ - โบพาล - เดลล ี B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ท่าน เดนิทางต่อไป เมอืงสาญจ ี(Sanchi) ระยะทางประมาณ 60 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. น า

ท่านชม มหาสถูปสาญจ ี(Buddhist Monuments at Sanchi) เป็นสถูปโครงสรา้งหนิทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในอนิเดยี สรา้งโดยพระเจา้อโศกมหาราช ในชว่งศตวรรษที ่3 ไวเ้ป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 
ลอ้มรอบดว้ยทางเดนิทีถ่อดแบบมาจากวงลอ้พระธรรมจกัร ไดช้ ือ่ว่าเป็นตวัอย่างพิเศษของพุทธศลิป์ 
และสถาปัตยกรรมเจดยีร์ูปถว้ยผ่าคร ึง่ ท าจากอฐิ และคณุลกัษณะหอ้งกลางซึง่ไวเ้ก็บพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์
ของพระพุทธรูป เจดยีล์อ้มรอบดว้ยซุม้ประตู ทัง้ 4 ดา้น แต่ละซุม้จะเป็นเร ือ่งของพระพุทธประวตั ิโดย



  

 

เร ิม่ตน้จาก ซุม้ประตูทางทศิใต ้แสดงเกีย่วกบัการประสูตแิละทศชาตชิาดก ทศิตะวนัออก แสดงตัง้แต่
เป็นเจา้ชาย จนถงึแสวงหาการตรสัรู ้ทิศตะวนัตก แสดงพระปฐมเทศนา ทศิเหนือ แสดงเกีย่วกบัพระ
ธรรมจกัร โดยปัจจุบนั มหาสถูปสาญจ ีและโบราณสถานใกลเ้คยีงไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกในปี 1989 โดยเราจะพาท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บดแูลรกัษาพระพุทธรูปดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  ต อ น ต ้น ล ะ ยุ ค ก ล า ง  ส ถ า น ที่ แ ห่ ง นี้ มี

ค ว า ม ส า คัญ ม า ก  น า ท่ า น ช ม  เ ข ต
โบราณสถานภมีเพตกะ(Rock Shelters 
of Bhimbetka) ที่ มี ม ว ล ห มู่ ถ ้ า พ ร ้อ ม
ภาพเขียนโบราณสมัยหินใหม่กว่า500 ถ า้
แบ่งไดเ้ป็น5ยุค ไล่จากหินเก่าตอนตน้มาถึง
ยุ ค ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ที่ สุ ด ใ น ยุ ค ก่ อ น
ประวตัศิาสตรข์องอนิเดยีจนไดร้บัการยกย่อง
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2003ไดเ้วลาสมควร  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรง แรม  
  น าท่านเดนิทางกลบัเมอืงโบพาลจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
22.00น.   ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI438  
23.25น.  ถงึ สนามบนิเดลล ีน าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั Lemon Tree Premiereหรอืเทยีบเท่า  
วนัที-่6 เดลล ี– ภูพเนศวร  B L D 
07.00น.   ออกเดนิทางสูภู่ผเนศวร โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI77  
09.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงภูผเนศวร รบัคณะดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงภูผเนศวร ซ ึง่เป็น

เมอืงหลวงของ รฐัโอรสิสา ซ ึง่ภาษาสนัสกฤตโบราณเรยีกว่า ตรภีูผเนศวร ซ ึง่แปลว่าเป็นทีอ่ยู่ของพระ
ศวิะ และเป็น   1 เมืองในเขตของอาณาจกัรกลงิคะในสมยัพราะเจา้อโศกมหาราช ซ ึง่ถอืว่าเป็นเมือง
แห่งวดัทีม่ปีระมาณ 500 กวา่วดัเลยทเีดยีว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ เดนิทางสู่ สามเหลีย่มเพชรแห่งพระพุทธศาสนา เป็นสถานทีม่ีภูเขาตดิต่อกนัอยู่ 3 เทอืก ตัง้อยู่
บนฝ่ังแม่น ้าพิรุปะ อยู่ทางทิศตะวนัออก เฉียงเหนือ ของต าบลคทัแทก ประมาณ 40 ไมล ์ในสมยัที่
พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงอยู่ในโอรสิา มีการสรา้งวดัทีภู่เขาชชัปูระ ซ ึง่บดันีม้ีช ือ่ว่า ภูเขารตันครี ี
และภูเขาลาลติครี ีในสถานทีด่งักล่าวไดส้รา้งพระพุทธรูปใหญ่ๆ และสถูปมากมาย มีการขดุพบผอบ
ทองค าบรรจุสารรีกิธาตุ ต่อมาในราวก่อนครสิตกาล 100 ปี เมื่อราชวงศ ์เมารยะของพระเจา้อโศก
เสือ่มลง ราชวงศเ์จติมีอ านาจปกครองโอรสิสาแทนที่ กษัตรยิค์าราเวลลาแห่งราชวงศเ์จติใหก้าร
สนับสนุนศาสนาเชนแทนทีพ่ระพุทธศาสนา มีการสรา้งวดัถ า้โดยการขดุเจาะภูเขาอุทยัครีแีละคนัธครี ี
น าท่านเดนิทางไปยงัภูเขารตันครี ีและภูเขาลลติครี ี(ระยะทางประมาณ 27 กม ใชเ้วลาเดนิทาง 30 
นาท)ี เยีย่มชมถ า้พุทธแห่งภูเขารตันครี ีซ ึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื สถูป และทีอ่ยู่อาศยัของ
พระภกิษุสงฆ ์ทางตะวนัออกเฉียงใตสุ้ด ของภูเขารตันครี ีเป็นสถูปท าดว้ยอฐิ มมีาก่อนพุทธค าจารกึใน
สมยัคปุตะ นอกจากสถูปองคใ์หญ่ยงัมสีถูปองคเ์ล็กๆ อกีจ านวนมาก ท าดว้ยหนิชนิดต่างๆ และยงัมเีสา
หนิหรอืงานทีก่่อสรา้ง ดว้ยหนิ และพระสถูปบางองค ์มีรูปของพระพุทธเจา้ รูปเทพีตารา รูปอวโลกเิต
ศวร และบางคราวก็เป็นรูปเทพเจา้ วชัรยาน เชน่เทพเจา้วชัรตาราเทพเจา้อปราชติา เป็นตน้ ผนึกตดิ
อยู่กบัซุม้ดา้นในทุกดา้น มวีดัใหญ๋ 2 แห่ง ทีม่สถาปัตยกรรม ทีส่วยงามมาก และน่าประทบัใจ มที ัง้การ



  

 

แกะสลกัหนิ ทีส่วยงาม ส าหรบัวดัแรกส าหรบัวดัแรกมีอนาบรเิวณวดัโดยรอบนอกยาว 181 ฟุต 6 นิว้
และส่วนกวา้ง 180 ฟุต มีหอ้งส าหรบัพระภิกษุมากมายและหอ้งส าหรบัสวดมนตท์ี่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหลายองมรีูปพระโพธสิตัวปั์ทมปณี และวชัรปราณียนืเฝ้าอยู่และยงัมรีูปเทพเจา้วชัรยานอืน่ 
ๆ และมรีปูเทพเจา้ตามเทพนิยายปรมัปราตา่ง ๆ สว่นวดัที ่2 มอีาณาบรเิวณวดัโดยรอบนอกกวา้ง 90.5 
ฟุตมหีอ้งพกัส าหรบัพระภกิษุ 18 หอ้งมรีปูของเทพเจา้แบบเดยีวกนัประดษิฐานอยู่หลายองไดพ้บดวงตา
ทีท่ าดว้ยดนิเผาหลายรอ้ยอนัจากน้ันน าชมพุทธสถานแห่งลลติครีเีป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาที่
ใหญ่อกีแห่ง 1 หมู่บา้นลลติครี ีปัจจุบนัเรยีกนัลตคิรี ีอยู่ในบรเิวณเนินเขา 3 ลูกทีม่ีช ือ่ว่าอาราสุนีย ์
หล่อนดานันทาปัญหาและปารหาร ีหรอื ปารภารใีนวดัของอารกัษิตทาส มพีระพุทธรูปใหญ่มหมึา ปาง
มารวชิยัองคห์น่ึงและ รูปพระอวโลกเิตศวร มี 2 กร และมีค าจารกึค าสอน พระพุทธศาสนาอยู่บนพระ
ธาตขุองพระรปู ซ ึง่เป็นศลิปะ ในสมยัพุทธศตวรรษที ่14 ชมพระรูปของเทพีตารา ม ี4 กร ถอืวชัระ (ตร ี
เพชร) พระรูปของพระโพธสิตัว ์ศรอีารยะเมตไตรย พระรูปของ พระมญัชศุรโีพธสิตัว ์และพระรูปของ
พระอวโลกเิตศสรโพธสิตัว ์ไปเยีย่มชม ภูเขาอุทยัศรแีละคนัธครี ี(ระยะทาง 10 กม เวลาเดนิทาง 20 
นาท)ี ชม อทุยัครี ี(Udayagiri) ซึง่เป็นศนูยก์ลางอนัส าคญัของพระพุทธศาสนา ฝ่ายนิกายวชัรยาน 
อกีแห่งหน่ึงทีม่ที ัง้พระพุทธรูปและรูปพระโพธสิตัว ์เป็นจ านวนมาก เทวรูปทีแ่ปลก เป็นพเิศษ อกีอย่าง
หน่ึงทีป่นอยู่ในสิง่ทัง้หลาย คอืรปูเทพเจา้ ปรชัญาปารมติา เป็นเทวรปูน่ังม ี12 กร และเทพเจา้มาร ีมี 8 
กร เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเขา้ชม ถ า้คนัธครี ี(Khandagiri) ซึง่เพือ่กนัวา่ถา้แห่งนีถู้กสรา้งและสลกั
ลายตา่ง ๆโดยพระเชน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

 

จากนัน้ น าท่านชม เทวาลยัราชรานี (Rajarani Temple) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่11 (พุทธศตวรรษที ่
16) ในอดตีจะรูจ้กัในนามของ “เทวาลยัอนิเดรศวร” อนัมคีวามหมายว่า “เทวาลยัแห่งความรกั” อนัมี
ทีม่าจากภาพแกะสลกัรูปผูห้ญงิและคู่รกัจ านวนมากภายในเทวาลยัแห่งนี ้เทวาลยัราชรานีถูกสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบพนาหก์ราถา (Pnahcratha) ซึง่มีลกัษณะการสรา้งอาคารสิง่ปลูกสรา้ง 2 จุดบน
ฐานเดยีวกนั จากน้ันน าท่านชม เทวาลยัมุกเตศวร (Mukteshwara Temple) สรา้งขึน้ในชว่ง
ศตวรรษที ่10 (พุทธศตวรรษที่ 
15) ถอืไดว้่าเป็นหน่ึงในเทวาลยั
ทีม่ีขนาดเล็กทีสุ่ดในเมืองภูวเน
ศ ว ร  แ ต่ ด ้ว ย ค ว า ม ง ด ง า ม
ทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่ีการ
แกะสลกัไดอ้ย่างอลงัการท าให ้
เทวสถานแห่งนีไ้ดร้บัสมญานาม
ว่า “อญัมณีแห่งโอรสิสา” โดย
จุดทีน่่าสนใจของสถานทีแ่ห่งนี ้
คือ สถา ปัตยก รรมแล ะกา ร
แกะสลักบร ิเวณซุม้ประตูที่มี
ลกัษณะแตกต่างจากเทวสถาน
แห่งอื่นในเมืองภูวเนศวร  น า
ท่ า น เ ยี่ ย มชมพิพิธภ ัณฑ ์ 
Orissa State Museum เป็น
ที่รวบรวมประวัติศาสตรแ์ละ
รวบรวมพระพุทธศาสนาจาก
สถานทีต่่างๆทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรข์องนครโอรสิา น าท่านเดนิทางสู่ เขาตอล ีหรอื เดาล ี
ครี ี(Dhauligiri) ซึง่เป็นสถานทีท่ีถู่กสนันิษฐานว่าเป็นจุดทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงเปลีย่นศาสนา
จากศาสนาฮนิดูมาเป็นพุทธศาสนาภายหลงัศกึสงครามกาลงิคะทีส่รา้งความสูญเสยีมากมายมหาศาล 

โดยบรเิวณเนินเขาเดาลคีรี ี
จะปรากฏหลกักอ้นหนิ ชา้ง
หินแกะสลกั ทีถ่ือไดว้่าเป็น
พระพุทธรูปองคแ์รกของ
โลกที่ แ สด งถึ ง คุณ ง าม
ความดขีององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัม พุทธเจ า้พรอ้ม
ด ้ว ย ศิ ล า จ า ร ึ ก อั ก ษ ร
พ ร า ห ม ณ์ มี  ที่ เ ป็ น
บทบญัญตั ิ14 ประการของ
พระเจา้อโศกที่เผยแผ่พระ
ธรรมคร ัง้ยิ่งใหญ่ จากน้ัน

ท่านขึน้บน ยอดเขาเดาลคีรี ีเพือ่สกัการะ เจดยีส์นัตภิาพหรอืเจดยีศ์านต ิ(Shanti Stupa) บน
ยอดเขาแห่งนีซ้ ึง่เจดยีถ์ูกสรา้งขึน้โดยด ารขิองท่านฟูจ ิผูน้ านิกายนิปปอนซนั เมยีวจ ิโดยเจดยีแ์ห่งนีม้ี
ลกัษณะเป็นสีขาว บรเิวณยอดที่มีลกัษณะคลา้ยดอกบวับานอนัสือ่ถึงศีล 5 ของศาสนาพุทธนิกาย



  

 

มหายาน บรเิวณรอบองคพ์ระเจดยีม์ีพระพุทธรูปทีป่ระดษิฐานและมีภาพหนิแกะสลกัเร ือ่งราวเกีย่วกบั
พระพุทธประวตัแิละราชประวตัขิองพระเจา้อโศกมหาราช 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Mayfair Convention Hotel หรอืเทยีบเท่า  

วนัที-่7 ภูพเนศวร  - ลลติคริ ี B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูพุ่ทธสถานแหง่ลลติครี ี(Lalitgiri) ซึง่เป็นพุทธสถำนทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ด

ในรัฐโอรสิสำ ที่ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที่1 (พุทธศตวรรษที่ 6) ซึง่มีหลักฐำนปรำกฏตำม

บันทกึของพระถังซัมจ๋ังไดจ้ำรกึมำยังพุทธสถำนแหง่นี้ แตก่ลับมชีือ่ทีแ่ตกตำ่งกันออกไปคอื 

“ปษุปำครีมีหำวหิำร” ทีร่ะบถุงึสถปูองคใ์หญบ่นยอดเขำลลติครีแีละพระวหิำรอำรำมตำ่งๆ รวม

ไปถงึสถปูนอ้ยใหญจ่ ำนวนมำกมำย โดยปัจจบุันพทุธสถำนแหง่นี้ยังปรำกฏรอ่งรอยตำมจำรกึ

อันไดแ้ก่สถูปสรำ้งดว้ยกอ้นอฐิทีม่ขีนำดใหญ่ ซึง่บรเิวณบันไดทำงขึน้ลลติครีจีะปรำกฏพบ

เห็นพระพทุธรปูแกะสลักของพระพทุธเจำ้ 5 พระองค ์รวมไปถงึพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรหนิ

แกะสลัก จำกนัน้น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑห์มูพุ่ทธสถานแหง่ลลติครี  ีทีจ่ัดแสดงผอบบรรจุ

พระบรมสำรรีกิธำตทุีท่ ำจำกทองค ำทีข่ดุพบในสถูปหนิองคใ์หญ ่รวมไปถงึโบรำณวัตถขุนำด

นอ้ยใหญจ่ ำนวนมำกทีป่ระกอบไปดว้ยพระพทุธรปูหนิปำงตำ่งๆและพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร

หนิแกะสลัก โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึควำมเชือ่และนับถอืในเรือ่งพญำนำคทีม่ี

มำตัง้แตส่มัยโบรำณดงัทีป่รำกฏพระพทุธรปูปำงนำคปรก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าชม หมู่พุทธสถานรตันครี ี(Ratnagiri) เป็นโบราณสถานทีถู่กคน้พบซากปรกัหกัพงัของวดั
ขนาดใหญ่จ านวน 2 วดั และสถูปขนาดใหญ่ 1 องค ์ซ ึง่สนันิษฐานวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัราชวงศค์ุป
ตะในสมยัพระเจา้นราสงิหะคปุตะ พารตัตยิา (Narasimha Gupta Baladitya) ในสมยัศตวรรษที ่6 



  

 

(พุทธศตวรรษที ่11) โดยมกีารคาดการณว์่าพุทธสถานแห่งนีย้งัเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกาย
ตนัตระยานหรอืวชัรยาน เน่ืองจากสถาปัตยกรรมตา่งๆทีถู่กขดุพบอนัประกอบไปดว้ยซุม้ประตูแกะสลกั
ทีม่คีวามวจิติรประณีต รวมไปถงึรูปหนิป้ันแกะสลกัในแบบวชัรยาน ซ ึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทีน่าลนัทามหาวหิารในรฐัพหิาร 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงภารตนาฏยมั 
 

ทีพ่กั Toshali Ratnagiri หรอืเทยีบเท่า  
วนัที-่8 ลลติคริ ี- โกนารค์ – ภูผเนศวร - มุมไบ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่าน ออกเดนิทางสู่ เมอืงโกนารด์ ระยะทาง 35 กม ใชเ้วลา 40 นาที เขา้เยีย่มชม วหิารสุรยิเทพ
มรดกโลกเมอืงโกนารค์ เมอืงโกนารค์คอืเมอืงเล็ก ๆทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วของอ าเภอปูร ี
ในรฐัโอรสิสา รฐัทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกออกของประเทศซึง่มีเมืองภุพเนศวร เป็นเมืองหลวงของรฐั 
นอกจากนีแ้ลว้เมืองโกนารด์ยงัถอืว่าเป็นเมืองท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงมากเมืองหน่ึงของรฐัโอรสิสาโดย
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีความส าคญัและมชี ือ่เสยีงคอื วหิารสุรยิะ หรอืวดัโกนารค์ วดัทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้น
ความงามทางสถาปัตยกรรม ทีต่ ัง้อยู่บนชายหาดทะเลเบงกอล น าท่านชม เทวาลยัแห่งสรุยเทพ เป็นศา
สนสถานส าหรบับูชาเทพพระอาทติย ์ซ ึง่ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 เทวสถานแห่งนีต้ ัง้อยู่ใกล ้
แนวชายฝ่ังทะเลของรฐัโอรสิสาภาคตะวนัออกของประเทศอนิเดยีหลงัคาทรงพรีะมดิน้ันโดดเด่นตดักบั

เสน้ขอบฟ้าและแนวของตน้มะพรา้วอย่างงดงาม ซากปรกัหกัพงับอกถงึความเจรญิรุง่เรอืงไดเ้ป็นอย่าง
ด ีเป็นวหิารทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า เป็นเจดยีส์ดี าเน่ืองจากตวัวหิารน้ันถูกสรา้งขึน้จากหนิแกรนิตสี
ด าปัจจุบนัวหิารแห่งนีถ้อืว่าเป็นหน่ึงในวหิารทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในประเทศอนิเดยีหลงัจากน้ัน องคก์าร
ยูเนสโกไ้ดจ้ดัใหว้หิารสุรยิะเป็นมรดกโลก ในปี 1984 อกีทัง้ยงัไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นหน่ึงใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องอนิเดยีอกีดว้ย เทวาลยัสุรยเทพ สรา้งดว้ยศลิาอนัใหญ่ เทวลาลยันีแ้ปลกกว่าทีอ่ืน่ 



  

 

ๆในอนิเดยี และโลก เพราะสรา้งเป็นรูปราชรถ ของสุรยิเทพผูท้รงราชรถท่องไปบนฝากฟ้า เปล่งรศัมี
ความรอ้นและแสงสว่างแก่โลกตัง้แต่รุง่อรุณจนสายณัห ์นักเดนิเรอืชาวยุโรปทีเ่ดนิทางมายงัโกลกตัตา 
มองเห็นยอดสขิราสงูเด่นแต่ไกลจากทะเล ปัจจบุนัวหิารแห่งนีถ้อืว่าเป็นหน่ึงในวหิารทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน
ประเทศอนิเดยีองคก์ารยูเนสโก ้ไดจ้ดัใหว้หิารสรุยิะเป็นมรดกโลกในปี 1984 อกีทัง้ยงัไดร้บัการยอมรบั
ใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องอนิเดียอีกดว้ย ภายในสิขระเป็นหอ้งครรภหคฤหะที่ประดิษฐาน
เทวรูปทีเ่คารพสงูสุด จงึเป็นทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด มแีต่พราหมณป์ระกอบพธิเีท่าน้ัน ซ ึง่จะยนือยู่บนหลงัชา้ง 
หมายถึงชยัชนะของฮินดูต่อพระพุทธศาสนา น าท่านชม พิพิธภณัฑโ์กนารค์ (KONARK 
MUSEUM) พิพิธภณัฑข์องกรมศลิปากร ประเทศอนิเดยี ทีร่วบรวมโบราณวตัถ 260 ชิน้ อาทเิชน่ 
พระสุรยิเทพทีท่ าจากหนิทรายข รูปแกะสลกัลอ้หนิรถศกึ พระนารายณ ์ในอวตารปางต่าง ๆ และภาพ
แกสลกักามาสตุรา จากน้ันใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
15.00น.   ออกเดนิทางสู่ มุมไบ โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI760  
17.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมุมไบ  
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม น าท่านเดนิทางไปสนามบนิ 

วนัที-่9 มุมไบ - กรุงเทพฯ - - - 
01.35น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI330 
07.20น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
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  

อตัราค่าทวัร ์รายการ:คาจูรโฮ สาญจ ีโอรสิา 9วนั 7คนื 
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)   ท่านละ        62,900.-      บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่            ท่านละ     13,500.-        บาท 
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยหรอืถอืหนังสอืเดนิทางไทย เท่าน้ัน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงกรณี ออกทวัรก์รณีมีผู ้
เดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่านแต่จะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางใน 30 วนั 

 “ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกด ์
ทอ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 60 USD หรอื 1800 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน 

ตลอดการเดนิทาง 
 
 

 



  

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

กรุณาจองทีน่ั่งล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดอืน ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เมือ่ท าการ
จอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารส าหรบัการท าวซีา่ ส่วนทีเ่หลอืช าระภายใน 20 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะน้ันจะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ....ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นราคาพเิศษและจองเป็นหมู่คณะ ไป-กลบั ตามวนัเวลาทีร่ะบุใน
รายการไม่สามารถ REFUND และเปลีย่นแปลงไดท้กุกรณีหลงัจากออกตั๋วแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. คา่วซีา่นักเทีย่ว แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
1.6. คา่กจิกรรมพเิศษอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
1.7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ที่
บรษิทัได ้
- 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  
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เพิม่ทีไ่ม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย( NON THAI PASSPORT) 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษอืน่(ถา้มี)  
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 60 USD หรอื 1800 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 3,000 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+์ค่าวซีา่ (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 

 
 
 
เง่ือนไขอืน่ๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์าง
การเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่างๆ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน  
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่
พ านักอยู่ในประเทศไทย  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิัทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 



  

 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพิจารณาเลือ่นการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 


