
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ – มุมไบ - ออรงักาบดั - L D 
03.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9-10 แถว W  สายการ

บินแอร ์ อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  
05.40 น. ออกเดินทางสู่ มุมไบ โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เที่ยวบินที่ AI331 
08.25 น.  เดินทางถึง ฉตัราปตีศิวะจิ(Chhatrapati  Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ  เดิมชือ่ บอมเบย ์ (Bombay) 

ท่ีต ัง้อยู่บนริมฝ่ังทะเลอาหรบัในประเทศอินเดีย ท่ามกลางชายฝ่ังท่ีทอดยาวกบัภเูขาสงูท่ีปกคลมุดว้ยป่าเขตรอ้น
ชืน้และป่าผลดัใบ มุมไบมีความสําคญัในฐานะเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัทางฝ่ังทะเลอาหรบัของอินเดีย และเป็นเมือง
หลวงของรฐัมหาราษฏระ ในชว่งเวลาระหว่าง พ.ศ. 2230 – 2503 คําว่าบอมเบยเ์ป็นทัง้ชือ่เมืองและชือ่รฐัท่ี
เมืองบอมเบยเ์ป็นศูนยก์ลาง โดยใน พ.ศ. 2230 บริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษไดใ้ชเ้มืองบอมเบยเ์ป็น
ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ และสถาปนาเขตปกครองของตนเองขึน้ เม่ืออินเดียไดร้บัเอกราชใน พ.ศ. 2490 บอมเบย ์
ยงัมีฐานะเป็นรฐัของอินเดีย จน พ.ศ. 2503 จึงแบ่งรฐับอมเบยอ์อกเป็นสองส่วนตามภาษาท่ีใช ้ คือบริเวณท่ี
ใชภ้าษาคุชราตตัง้เป็นรฐัคุชราต และส่วนท่ีใชภ้าษามราฐีตัง้เป็นรฐัมหาราษฏระ โดยบอมเบยเ์ป็นเมืองหลวง
ของรฐัมหาราษฏระ คําว่าบอมเบยจ์ึงหมายถึงชือ่เมืองเพียงอย่างเดียว ท่ีว่าของคําว่าบอมเบยมี์ท่ีมาหลายอย่าง 
บา้งว่ามาจากชือ่เทพธิดาในทอ้งถิ่นคือมุมบาเทวี บา้งว่ามาจากภาษาโปรตเุกส Bom bahia แปลว่าอ่าวท่ีดี 
บอมเบยมี์ลกัษณะเป็นเกาะเล็ก 7 เกาะท่ีเชือ่มรวมกนั ต่อมา ไดร้วมเขา้กบัเกาะซาลเซตตท์างดา้นเหนือ 
บริเวณนี้เป็นแหล่งท่ีอยู่ของมนุษยม์าแต่โบราณ บา้งว่าเกี่ยวขอ้งกบัพระนางมุมบาเทวี ซึง่เป็นเทพฮินดูประจํา
เมือง หมู่เกาะบอมเบยใ์น พ.ศ. 2077 ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของโปรตุเกสท่ีเขา้มาบุกเบิกการคา้ทางทะเล 
ตอ่มา เมืองนี้กลายเป็นสินสอดของชาลสท่ี์ 2 แห่งองักฤษ เม่ือพระองคอ์ภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงแคเทอรีนแห่ง
โปรตเุกสเม่ือ พ.ศ. 2204 และพระเจา้ชาลสท่ี์ 2 ไดใ้หบ้ริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษเชา่เกาะนี้ใน พ.ศ. 
2011 ซึ่งทางบริษัทไดเ้ขา้มาตัง้สํานักงานท่ีน่ีเม่ือ พ.ศ. 2230 เม่ือการคา้เจริญรุ่งเรือง ทําใหบ้อมเบย ์
กลายเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาตามแบบตะวนัตก และเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยับอมเบย ์ ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
ท่ี 2 ในอินเดีย และยงัมีบทบาทในการเรียกรอ้งเอกราชเพราะเป็นท่ีประชมุครัง้แรกของสภาคองเกรสแห่งชาติ
อินเดียเม่ือ พ.ศ. 2428 



 

 

ชม “มุมไบ กล่ินอายตะวนัตกในฉบบัอนิเดีย”มุมไบ (Mumbai) หรือ บอมเบย ์
(Bombay) ในอดีต มีฐานะเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอินเดีย 
ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ท่ีแยกออกจากแผ่นดิน กอ่นจะเชือ่มตอ่กนัเม่ือรอ่งนํา้ลาํคลองตืน้
เขนิและกลายเป็นแหลมย่ืนออกไปใน ทะเลยาว 22 กิโลเมตร อย่างในปัจจบุนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา 
ของการตกเป็นอาณานิคมมานานแลว้ แตเ่สน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสั
อยู่ตลอดเสน้ทางใน เมืองมุมไบ ตึกรามบา้นชอ่ง และอาคารสาํคญัๆ ขนาดใหญ่ กอ่สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิยงัมีใหเ้ห็นมากมาย..ผ่านชม ถา่ยรูปเป็นที่ระลึก มรดกโลก แหง่แรก 
“สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส” หรือในชือ่อินเดียใหม่วา่ “ฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส” ท่ีไดร้บัการ
ตัง้ชือ่ตามพระนามพระราชนีิวิคตอเรีย กอ่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธคิ ผสมผสาน
กบังานศิลปะแบบอินเดียอนัทรงคณุคา่จนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก.. 

 
นําท่านชม โดบิกาต Dhobi Ghat ลานซกัผา้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งซกัผา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก
กลางนครมุมไบ ใชล้กูจา้งซกัผา้มากกว่าหา้พนัคนต่อวนั ไม่ใชแ่ค่ Slum Dog Millionaire เท่าน้ัน
ท่ีใชฉ้ากหลงัจากชมุชนแห่งนี้ ภาพยนตรเ์ร่ือง Dhobi Ghat เองก็บอกเล่าเร่ืองราวความแออดัจาก
ฉากในสลมัเชน่กนั โดยโดบิกาต (Dhobi Ghat) มีชือ่เสียงขึน้มาจากการเป็นลานซกัผา้เปิดโล่งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในมุมไบและใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึง่คําว่า “Dhobi” แปลว่า “ผูซ้กั” น่ันเอง  โดบิกาต 
กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว เพราะเป็นท่ีท่ีชาวตะวนัตกไม่เคยเห็นมาก่อน มีจุดใหผู้ม้าเยือน
เดินเท่ียวชมและถา่ยรปูเป็นท่ีระลึกกลบัไป จนกลายเป็นเอกลกัษณข์องอินเดียท่ีเต็มไปดว้ยความอึกทึก 
วุน่วาย แตย่งัคงเสน่หใ์นแบบน้ันไวเ้ป็นอย่างดี ดงัเชน่ท่ีพบในซีรีสอิ์นเดียจนัทรคปุต ์ ศึกรกัชงิบลัลงักก็์      
มีเสน่หต์า่งไปอีกแบบเชน่กนั 
 



 

 

นําท่านเดินทางสู่ “วดัสิทธิวินยัยคั” (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ ใน
ศาสนาฮินดู   สร ้า งขึ ้นตั้ง แต่ ปี 
1801 ภายในเป็นท่ีประดิษฐานองค ์
“พระพิฆเนศ” เทพเจา้แห่ง
ความสําเร็จ ซึง่ต ัง้อยู่ในองคม์ณฑป
ศกัดิสิ์ทธิ ์ ท่ีท่านจะสามารถสมัผสัได ้
ถึงพลงัศรทัธา ทนัทีท่ีท่านกา้วเขา้สู่
ภายในวัดท่ีคลาคลํ่าไปดว้ยฝูงชน
ท่ีมาเคารพสกัการะ หลงัจากท่ีท่าน
ได ้ส ักกา ร ะอ งค ท์่ า นแล ้ว  จ ะ มี
พิธีกรรม ท่ีประหลาด อีกอ ย่า ง ท่ี
จําเป็นตอ้งทําคือ ใหท้่านไดก้ระซบิ
คําอธิษฐานต่อรูปป้ันหนู 2 ตน ท่ี
ถือเป็นพระสหายขององคท์่านดว้ย 
จากน้ันใหท้่านไดบ้ชูาเคร่ืองราง,รปูบชูาขององคท์่านตามอธัยาศยั 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่นามบินเพ่ือเดินทางไป   
ออรงักาบดั 

15.25 น. ออกเดินทางสู่ ออรงักาบดั โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เที่ยวบินที่ AI442 
16.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองออรงักาบดั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั “เมืองออรงักาบดั” ตัง้อยู่

ทางทิศตะวนัออกของเมืองมุมไบ รฐัมหาราษฏระ ครอบคลุมพืน้ท่ี 200 ตร.กม. เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการจดทะเบียนโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง ไดแ้ก่ถํา้อะจนั
ตาและถ ้ําเอลโลร่า ซึง่เป็นศาสนสถานท่ีขดุเขา็ไปในหินบาซอลต์ ( แกรนิตแขง็) โดยขดุจากหินกอ้น
เดียวจนเป็นวิหารขนาดใหญ่ตัง้ขึน้เม่ือปี 2153 โดยสลุต่าน Murtaza Nizam Shah II บนหมู่บา้น
ชือ่ Khirki และไดเ้ปล่ียนชือ่เป็นFatehpur ต่อมาเป็นศูนยบ์ญัชาการของกษตัริย ์ Aurangazeb 
แห่งราชวงศโ์มกลุ (Moghul) ซึง่ใชเ้มืองนี้เป็น ฐานในการปกครองอินเดียตอนใตจ้ากน้ัน จึงไดเ้ปล่ียน
ชือ่เป็น “ออรงัคาบดั” ตามชือ่ของกษตัริยด์งักลา่ว 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Lemon Tree Aurangabad หรือเทียบเท่า 

วนัที่-2 ออรงักาบดั - ถํา้อะจนัตา้ - ออรงักาบดั B L D 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่.. ถํา้อชนัตา้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. ) มรดก

โลกแห่งที่สาม ถํา้อะชนัตา้ (AJANTA CAVE ) ตัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร ถือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด
ของอินเดียถํา้อะชนัตา้“ ถํา้มรดกโลก”(ถํา้จะทําการปิดใหบ้ริการทุกวนัจนัทร)์แบ่งออกเป็น2ยุค
โดยในยุคแรกประมาณศตวรรษท่ี2ก่อนคริสตศกัราช ไดถู้กสรา้งออกมาในรูปลกัษณะของ” 
วิหาร” ( วตัถุประสงคเ์พ่ือปฏิบติัสมาธิ–ของเหล่าพระภิกษุ)และ“เจดีย“์ (เพ่ืออุทิศแด่องค ์
พระพุทธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขยีนสีนํ้าบนผนังท่ีถ่ายทอดถึงเร่ืองราวชาดกเขา้ใจถึงพุทธ
ประวติัเพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชือ่ของชาวเถรวาท
ยุคท่ีสองประมาณคริสศตวรรษท่ี5-6ไดมี้การเพ่ิมเติมโดยแกะสลกัพระพุทธเจา้และพระโพธิสตัว ์



 

 

หลายพระองคบ์นเจดียแ์ละบนผนังวิหารในแบบความเชือ่แบบใหม่หรือตามแบบของชาวมหายาน
ถํา้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถือเป็นถํา้ท่ีมีการเจาะเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่จนไดร้บั
เป็น ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกท่ีมีอายุมากกว่า2000ปีและภายในถํา้ก็มีถํา้มหึมาขนาด
ใหญอี่กกวา่30ถํา้ โดยผนังถํา้มีภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีมีอายนัุบกวา่1200 ปี 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บริเวณใกล ้ ถํา้อะชนัตา้ 
 เยี่ยมชมนําท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถํา้อะชนัตา้ต ัง้แตถ่ํา้แรก 
 กองโบราณคดีอินเดียแนะนําวา่ควรเขา้ชมถํา้ 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 ที่มีความ

งดงามลือเล่ืองชวนซาบซึง้ และพลาดไม่ไดก้บัถํา้ 26 

 
 เกร็ดย่อ 
 ถํา้เบอร1์เป็นวดัถํา้สรา้งถวายพระโพธิสตัว ์ ถือเป็นถํา้ท่ีสมบูรณท่ี์สุดถํา้หน่ึงของกลุ่มวดัถํา้   

อชนัตา แกะสลกัภายในถํา้จะมีเรื่องราวพุทธประวติั  เทพเจา้ สถูป สตัว ์ พระโพธิสตัวว์ชัร
ปาณี รปูแกะสลกัตอนพระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนาท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั สารนาถ  ใกล ้
เมืองพาราณสี ภาพจิตกรรมมีภาพพระโพธสิตัว ์ ภาพพิชติมารกอ่นตรสัรู ้  ภาพมเหสีของนัน
ดะกาํลงัเศรา้โศรกท่ีทา่นกาํลงัจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภิกษุสาวก 

 ถํา้เบอร2์เป็นถํา้ของฝ่ายมหายานมีชือ่เสียงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถํา้เบอร3์
เป็นถํา้เล็กๆไม่มีคอ่ยมีอะไรน่าสนใจ  

 ถํา้เบอร ์ 4 มีความกวา้งใหญ่ท่ีสุดในบรรดาถํา้ทัง้หมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธิสตัวอ์ว
โลกิเตศวร อีกทัง้พระพุทธรปูปางประทบัยืน สว่น 



 

 

 ถํา้เบอร ์ 5 ยงัทาํการสรา้งไม่เสร็จ 
 ถํา้เบอร ์ 6มีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาท่ีมีพระสรีระแตกต่างจากถํา้อื่นอีกทัง้เป็นหินชนิด

เดียวกบัถํา้รอบๆองคพ์ระพุทธรปูมีภาพวาดท่ีผนังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถํา้มีตวัหนังสือ
เขยีนไวว้่า MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมือกระแทกหรือเคาะท่ีกลางเสาจะมีเสียงดงักงัวาล
ออกมา)  

 ถํา้เบอร ์ 7 ดา้นในของถํา้ มีพระพุทธรูปแกะสลกัท่ีผนังถํา้ ลกัษณะคลา้ยกบัครัง้ท่ีพระพุทธ
องคท์รงแสดง ยมกปาฏิหาริย ์ แตกตา่งจากถํา้เบอร ์ 2 ตรงท่ีเป็นภาพวาด แตท่ี่ถํา้เบอร ์ 7 นี้
แกะสลกัหินแทน อีกทัง้ตรงกลาง ประดิษฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูป ปาง
ประทบัยืน และ เหลา่เทพเทวดา 

 ถํา้เบอร ์ 9 และ 10 เป็นถํา้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสงูยาว มีชอ่งรบัแสงอยูด่า้นบน  
 ถํา้เบอร ์ 11-12-13 สว่นใหญ่ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัไม่มีรายละเอียด เพียงแตท่ี่ถํา้เบอร ์ 12 มีองค ์

พระประธาน  
 ถํา้เบอร ์ 14 เป็นถํา้เล็กๆ ท่ีนักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นสาํนักงาน  
 ถํา้เบอร  ์ 16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ท่ีเพ่ิงแต่งงานกบั 

พระนันทะ กําลงัเฝ้ารอพระสวามีกลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากท่ีพระพุทธ องคท์รง
พาพระนันทะไปบวชภายในยงัมีพระประธานในถํา้เชน่เดียวกนั  ฯลฯ  

 ถํา้เบอร ์ 17  
 ถํา้เบอร ์ 18 เป็นถํา้รปูส่ีเหล่ียมมีแกะสลกัเสาแปดเหล่ียมเป็นฐานรองรบัตวัถํา้ 
  ถํา้เบอร ์ 19ภายในถํา้มีเจดียข์นาดเล็กโดยมีเสาลอ้มรอบตวัองคเ์จดียเ์ล็ก องคเ์จดียต์รงกลางมี

ภาพแกะสลกัพระพุทธรปูบนยอดเป็นฉัตรสามช ัน้ซอ้นกนั 
  ถํา้เบอร ์ 20มีขนาดเล็ก บางส่วนคลา้ยกบัถํา้หมายเลข 1 และเสาหลกัคลา้ยถํา้หมายเลข 2 

มีนาค มกร หอ้งโถงไม่มีแกะสลกัเสาบางเสาแกะสลกัยงัไม่เสร็จสมบูรณ ์ มีการแกะสลกัเจดีย ์
ทรงสิกขร 

 ถํา้เบอร ์ 21ภายในมีภาพแกะสลกัคลา้ยกบัถํา้ท่ีผ่านมาเชน่ตวัมกร นาค ยกัษ ์ ยกัษี 
  ถํา้เบอร ์ 22มีขนาดเล็ก มีภาพแกะสลกัพระพุทธเจา้ พระโพธิสตัวม์ณัชศูรี พระโพธิสตัว ์

ไมตรียะใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ์ ฐานเป็นดอกบวั 
  ถํา้เบอร ์ 23-25 ยงัสรา้งไม่สมบูรณ ์
 ถํา้เบอร ์ 26ปรากฎภาพสลกัตอนพระพุทธเจา้ผจญมารอิสตรีท่ีมาล่อลวงและพระพุทธรูปปาง

ปรินิพพานทางดา้นซา้ยซึง่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมากราบนมสัการ ท่องบทสวด
สรรเสริญพระพุทธองคผู์ท้รงนําทางสวา่งในใจพุทธศาสนิกชนทัว่โลก 

 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางกลบัเมืองออรงักาบาดเสน้ทางเดิม โดยทางรถ ( ใชเ้วลา
ประมาณ  2.30 ชัว่โมง ) ชม บีบี กา มกับารา (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพ่ือเป็น
อนุสรณแ์ห่งความรกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้งเพ่ือรําลึกถึงพระมารดา พระนาง 
บีกมัราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้
ตามอธัยาศยัท่ี          ออรงักาบดั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 



 

 

ที่พกั Lemon Tree Aurangabad หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่-3 ออรงักาบดั - ถํา้แอลโรล่า - ออรงักาบดั - มุมไบ B L D 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ถํา้เอลโลร่า (ถํา้ปิดวนัองัคาร) ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม. “ถํา้ของ3ศาสนาอินดู

พุทธและเชน ท่ีอยู่รวมกนั” เป็นอีกหน่ึงกลุ่มถํา้ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกในปี 2526 ตัง้อยู่ในเทือกเขาจรนันทรี ถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี12 ถึง15 โดย
การเจาะเขา้ไปในภูเขาเชน่เดียวกบักลุ่มถํา้อะจนัตา้ท่ีเรียงตวัจากเหนือไปใตเ้ป็นระยะทางรวมกนั
ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในมีภาพแกะสลกัของเหล่าทวยเทพท่ีมีความวิจิตรงดงามหาชมไดย้าก
ระหวา่งทางผ่านชม ป้อมเดาลาตาบดั ป้อมปราการโบราณรอบภเูขาดลัคีรี ซึง่เคยเป็นเมืองหลวง
ของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัริยอ์ลาอุดดินคลัจิ ชาวมุสลิมยึดไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมือง
หลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษตัริยมุ์สลิมอยู่พกัหน่ึง ก่อนถูกทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมืองออรงักา
บดั ชมซากมสัยิดท่ียงัเหลือซากเสาจํานวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายุกว่า 
700 ปี  



 

 

 
 เย่ียมชมมรดกโลกแห่งที่ส่ี  ถํา้เอลโลร่า (ELLORA CAVES ) (ถํา้จะปิดใหบ้ริการทุกวนัองัคาร ) 

ชมความงามท่ีย่ิงใหญ่ของหมู่ถํา้ท่ีเกิดจากการเจาะแกะสลกัภเูขาหินทัง้ลกูดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาท่ี
แข่ งข ันกัน คือ  ศาสนา ฮินด ู
พุทธ  และ เชนถํ ้า เอลโลร่ า มี
ทัง้หมด 34 ถํา้ โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น  ถํา้ทางพุทธศาสนา 
12  ถํ ้า  ถัดมา  17  ถํ ้า คื อ 
เทวาลยัของชาวฮินด ู และ วิหาร
ถํา้ลกัธิ เชน 5 ถํา้  สถานท่ี 
แห่งนี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น 
มรดกโลก ในปี 1983 ถือเป็น
ถํา้ท่ีเกิดจากการแกะสลกัภเูขาทัง้
ลูกออกเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ 
ศาสนา  นําท่านกราบนมสัการ 
พระพุทธรูป ท่ี มีอายุมากกว่ า 
1200 ปี ภายในถํ ้ายัง มีภาพ
แกะสลักอย่างวิ จิตรบรรจงอีก
มากมาย  อาทิ  องคพ์ระ ศิวะ 
พระพรหม  พระนารายณ ์ พระพิฆเนศ  ชา้งเอราวณั อีกทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถํา้ท่ี 16 
ถือเป็นถํา้ท่ีอลงัการท่ีสดุ เป็นท่ีท่ีมีศิวลึงคเ์ป็นจดุศนูยก์ลาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

จากนัน้ นําท่านเดินทางกลบัสู ่ ออรงักาบดั แวะใหท้่านชอ้ปป้ิง ซือ้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิ เชน่ เคร่ือง
ทองเหลือง ผา้ปักลายโบราณท่ีจาํลอง มาจากผนังถํา้ อายุ 1,200ปี และเคร่ืองประดบัลวดลายแปลก
ตา 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.20 น. ออกเดินทางสู่ มุมไบ โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เที่ยวบินที่ AI441 
21.35 น. เดินทางถึง สนามบินมุมไบ นําท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั Lemon Tree Premire Airport Mumbai หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่-4 มุมไบ - ถํา้เกาะชา้ง - มุมไบ B L D 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองมุมไบ นั่งเรือส่วนตวั นําท่านล่องเรือกลางมหาสมุทรอินเดีย สู่ “เกาะ

ชา้ง” (Elephant Island) หรือ“ฆรบุรี” ถํา้ชา้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหนา้เมืองมุมไบ
ประมาณ1500กว่าปีมาแลว้กษตัริยร์าชวงศไ์ตรกูฏกะปกครองดินแดนท่ีราบสูงเผ่าเดคขา่นตะวนัตก
ของอินเดียไดมี้รบัสั่งใหท้ําการสรา้งถํา้นี้ขึน้เพ่ืออุทิศถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระศิวะเทพ จากนั้น
นําท่านเคล่ือนยา้ยต่อโดยเปล่ียนเป็นนั่ง“รถไฟจิ๋ว”( วิ่งโดยไม่มีคนขบัเน่ืองมาจากใชร้ะบบ
คอมพิวเตอรใ์นการควบคมุ) ระยะทางไม่ถึงกิโลเมตรก็ถึงท่ีหมายรถไฟจะทําการจอดใหล้งพรอ้มเดินขึน้
เขาเพ่ือไปเย่ียมชมถํา้ชา้งตลอดทางขึน้จะมีพ่อคา้แม่คา้นําสินของมาวางขายอยู่เกล่ือนกลาด 

 
 ผนังถํา้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศิวนาฎราช” ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนรําโดย

กระบวนท่านาฏยศาสตร1์08ท่าเพ่ือใหอ้ฎัจกัรทกุสิ่งในจกัวาลเคล่ือนท่ีไปอย่างสมดลุ(คลา้ยกบัปราสาท
พนมรุง้)กลางถํา้มีประติมากรรมรปูมเหศวรตรีมูรติ“ หรือพระศิว3หนา้หรือรปูป้ัน3เศียรมีความสงูเกือบ
20ฟีด(TRIMURTI ) พระพกัตรต์รงกลางเป็นพระศิวะผูเ้มตตากรณุาหรือเรียกว่า“ จนัทรเศษมูรติ“พระ
พกัตรท์างดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะปางดุรา้ยเรียกว่า“ไภรวะ” พระพกัตรท์างดา้นขวา จะเป็นใบหนา้



 

 

สตรี ซึง่หมายถึง“ พระอมุาภควดี” ซึง่เป็นอคัรมเหสีของพระองค)์ถดัมานําท่านชมความงดงามของภาพ
“ROYAL  WEDDING “ ระหว่างพระศิวะกบัพระอุมา(มีเร่ืองเล่ากนัว่าก่อนชาติพระอุมาพระนางไดเ้กิด
มาในนามอ่ืนน่ันคือพระสตีพ่อตาเกิดรงัเกียจลกูเขยอีกทัง้พูดจาถากถางดถูกู พระนางสตีจึงทําการโดด
เขา้กองไฟเพ่ือปกป้องเกียรติของพระสวามี ต่อมาเม่ือพระศิวะทราบจึงแผลงฤทธิท์ําการสงัหารคนท่ีทํา
ใหห้ญิงคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก็์แบกศพของนางสตีวิ่งรํ่าไหไ้ปรอบจกัรวาลประดจุ จะขาดใจ
เม่ือสิน้นางและพระองคก็์ไม่ทําการชายตามองหญิงอ่ืนใดเลยจนกระทั่งพระสตีกลบัชาติมาเกิดใหม่ เป็น
เทพธิดาแห่งภูเขาหิมาลยันามว่าพระอุมา“ชมภาพพระศิวะปราบอนัธกาสูธ หมายถึงปราบปีศาจแห่ง
ความมืด)ถดัมาดา้นขา้งตวัถํา้มีโพรงใหญ่ใตพื้น้เป็นแอ่งนํ้าธรรมชาติเขยีวใสคนอินเดียถือว่าเป็นนํ้า
ศกัดิสิ์ทธิเ์พราะอยู่ใตถ้ํา้... ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบัเขา้ฝ่ัง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม “มุมไบ กล่ินอายตะวนัตกในฉบบัอินเดีย”มุมไบ (Mumbai) หรือ บอมเบย ์

(Bombay) ในอดีต มีฐานะเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอินเดีย 
ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ท่ีแยกออกจากแผ่นดิน กอ่นจะเชือ่มตอ่กนัเม่ือรอ่งนํา้ลาํคลองตืน้
เขนิและกลายเป็นแหลมย่ืนออกไปใน ทะเลยาว 22 กิโลเมตร อย่างในปัจจุบนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา 
ของการตกเป็นอาณานิคมมานานแลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสั
อยู่ตลอดเสน้ทางใน เมืองมุมไบ ตึกรามบา้นชอ่ง และอาคารสําคญัๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคยงัมีใหเ้ห็นมากมาย.. ท่านชมทศันียภาพเมือง “มุมไบ”  หรือนคร
ลอนดอนแห่งอินเดียท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามครัง้เม่ือองักฤษยงัปกครองอยู่ มีทัง้แบบองักฤษ
โกธิค แบบอินเดียผสมอาหรบั นําชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) ริมฝ่ังทะเลอาระเบียน 
ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองมุมไบ สรา้งขึน้
เพ่ือเป็น “อนุสรณใ์นการ
เสด็จมาเยือนมุมไบของพระ
เจา้จอรจ์ท่ี 5 และสมเด็จ
พระราชนีิแมร่ี” ในปี ค.ศ.
1911 เพ่ือทรงร่วมงานเดลี
ดารบัร ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสาน
ศิลปะของทอ้งถ่ิน กบัแบบ
มุ ส ลิ ม ข อ ง รั ฐ คุ ช ร า ต 
ประกอบกับความสูงกว่า 
80 ฟุต ของประตูสู่อินเดีย 
ทําใหท่ี้น่ีเป็นท่ีหมายสําคญั
แห่งแรกๆ ของนักท่องเท่ียวทั่วโลกท่ีเดินทางมาสู่มุมไบ ถ่ายรปูคู่กบั “ประตชูยั” (Gateway of India) 
จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านชอ้ปป้ิงที่ตลาดเมืองมุมไบ 
จากน้ันนําท่านชม บา้นมหาตมะ คานธี  อดีตสถานท่ีส่วนตวัของมหาตมะ คานธี ไดร้บัการ
ดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ล็กๆ สูง 3 ช ัน้สําหรบัสายตาคนไทย แต่สําหรบัอินเดียจะนับช ัน้อาคาร
แบบตะวนัตกโดยนับช ัน้แรกเป็นช ัน้ลา่ง ช ัน้บนคือช ัน้หน่ึง และไลล่าํดบัเลขขึน้ไปเร่ือย ๆ  

 
 



 

 

โดยพืน้ท่ีอนัเงียบสงบแห่งนี้ยงัคงบอกเล่าเร่ืองราวชวิีตและเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ ของบุรุษผูส้รา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บันักตอ่สูท้ ัว่โลก รุน่แลว้รุ่นเล่า Gandhi Museum Mani Bhavan บา้นท่ีคานธีเคยพกั
ในชว่งปี ค.ศ. 1917-1934 โดย Shri Revashankar Jagjeevan Jhaveri เจา้ของบา้นผูศ้รทัธา
และอุทิศตนใหค้านธีน้ัน นับเป็นสถานท่ีสําคญัอย่างมาก ซึง่นักท่องเท่ียวมุ่งหวงัจะเดินทางมาสมัผสั
กลิ่นอายประวติัศาสตร ์ เรียนรูช้วิีตของมหาตมะ คานธี และมุ่งหมายจะซมึซบัความรูสึ้กอ่ิมเอมตลอด 
17 ปีท่ี ‘บิดาแห่งอินเดีย’ เคยพกัอาศยัอยู่ ซึง่เวลาน้ันเป็นชว่งเวลาแห่งการผลิดอกออกผล และก่อ
ร่างสรา้งเอกราชใหอิ้นเดียในเวลาต่อมา บา้นหลงันี้คือจุดเร่ิมตน้ของการต่อสูเ้พ่ือเสรีภาพแบบอหิงสา 
ซึง่คานธีเร่ิมเรียนรูก้ารป่ันดา้ยเพ่ือใชท้อผา้คาดี (Khadi ผา้ฝ้ายทอมือ) แลว้จึงชกัชวนใหช้าวอินเดีย
ป่ันฝ้ายทอผา้ใชเ้อง เหลือแลว้ขาย นับเป็นการรณรงคไ์ม่ใชเ้คร่ืองจกัรและไม่ซือ้สินคา้จากอาณา
นิคมองักฤษ และริเร่ิมแนวทางสตัยาเคราะห ์ – Satyagraha การต่อสูบ้นรากฐานของสจัจะ และออก

แถลงการณร์ายสปัดาห ์ (Saatyagrahi) เพ่ือต่อตา้นกฎหมายท่ีลิดรอนเสรีภาพสื่อ จึงเป็นท่ีมาของ
ประติมากรรมเครื่องป่ันดา้ยทําจากเหล็กภายในบา้นคานธีแห่งนี้ น่ีคือสญัลกัษณแ์ห่งสจัจะและอหิงสา 
เปรียบเป็นเคร่ืองมือท่ีคานธใีชใ้นการเคล่ือนไหวสูอิ่สรภาพจากอาณานิคมองักฤษ Gandhi Museum 
Mani Bhavan ยงัเป็นศนูยร์วมจดัการประชมุถกหาแนวทางการตอ่สูจ้นเกิดเป็นแนวทาง อารยะขดัขนื 
– Civil Disobedience เป็นบา้นท่ีหล่อหลอมผูค้นใหด้ําเนินการขดัขนือย่างสงบ สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั รวมถึงความเสียสละต่อสาธารณะ พิพิธภณัฑบ์า้นคานธีแห่งมุมไบ จึงทํา
หนา้ท่ีสะทอ้นและสง่ตอ่ปรชัญาคานธ ี ความรกั เสรีภาพ สนัติภาพ ไดอ้ย่างสมบรูณแ์บบ  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

ที่พกั Lemon Tree Premire Airport Mumbai หรือเทียบเท่า 
 

 

 



 

 

วนัที่-5 มุมไบ - กรุงเทพฯ B - - 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ นําท่านชม แนวถนนมารีนไดรฟ์ (Marine Drive) ซึง่เป็นทางเดินโคง้สําหรบัคนเดินถนนเพ่ือชม

วิวอ่าวแบคเบยแ์ละทะเลอาหรบั พรอ้มรบัลมเย็นๆ มีรา้นคา้แผงลอยขายอาหารแสนอรอ่ยและเคร่ืองดื่ม
เย็นชืน่ใจเกือบตลอดทาง และในยามคํ่าคืน ไฟจากถนนตลอดแนวมารีนไดรฟ์ก็ส่องประกายเหมือน
ไข่มุก แลดูเป็นเสน้โคง้วิบวบัๆ จนนํามาสู่ฉายาท่ีชาวอินเดียเรียกกนัว่า สรอ้ยคอของราชินี 
(Queen’s Necklace) น่ันเอง นําท่านชม พานทรา วารลี ซีลิงก ์ (Bandra-Worli Sea 
Link;  
BWSL) หรือชือ่ราชการ ราชพี คานธี ซลิีงก ์ (Rajiv Gandhi Sea Link)) เป็นสะพานขงึ ซึง่มี    
pre-stressed concrete-steel สะพานรถไฟอยู่ปลายสองฝ่ัง เชือ่มย่านพานทรา ในเวสเทิรน์
ซบัเอิรบ์ของมุมไบ เขา้กบั ย่านวารลี ในมุมไบใต ้ ดัง้เดิมแลว้สะพานนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการท่ีถูก

เลื่อนการก่อสรา้งออกไป เวสเทิรน์ฟรีเวยท่ี์ตัง้ใจจะเขือ่มเวสเทิรน์ซบัเอิรบ์เขา้กบันริมานพอยทใ์นย่าน
ธรุกิจหลกัของเมืองมุมไบ สะพานนี้ว่าจา้งโดย นิติบุคคลพฒันาถนนรฐัมหาราษฏระ (Maharashtra 
State Road Development Corporation; MSRDC) และก่อสรา้งโดยบริษทัก่อสรา้งฮินดสูถาน 
สะพานเปิดใหบ้ริการใน 4 เลนแรกจาก 8 เลนเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2009 และเปิดใหบ้ริการครบ
ทัง้ 8 เลนเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2010 ซลิีงกนี์้ชว่ยร่นระยะเวลาเดินทางระหว่างพานทราและวารลีลง
จาก 20-30 นาที เหลือเพียง 10 นาที ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

14.15 น. ออกเดินทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เที่ยวบินที่ AI340 
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 
USD หรือ 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร ัง้กอ่นทําการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปลี่ยน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมมุมไบ+อะจนัตา้+ แอลโรล่า 5วนั4คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 

กาํหนดการเดินทาง:  
24-28 ก.ย.63 / 23-27 ต.ค.63 

11-15 พ.ย.63 / 5-9, 10-14 ธ.ค.63 
ราคา 39,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น       ราคาทา่นละ   39,900  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว           ราคาทา่นละ     6,500  บาท   
หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถดาํเนินการตามหมายกาํหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการและจาํตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเท่ียวตามรายการท่ีระบคุา่ขีม่า้ท่ีหบุเขาโซนามารค์ (กรณีท่านไม่ขีม่า้ไม่คืนเงินในทกุกรณี) 
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 



 

 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษอื่น(ถา้มี)  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 
 
การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย
กอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่ฐานการโอน
เงินของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 
 
 



 

 

 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง่ 
หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 



 

 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
ขอ้ความซึง่ถือเป็นสาระสําหรบัท่านผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าวบริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึง่ร่วม
เดินทางเป็นสาํคญั 
 
 

เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว จาํนวน 2ใบเป็นรปูท่ี
ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่าน้ัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือ
เคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรปูสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชร้ปูท่ีถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

 สําเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสติูบตัรและบตัร
ประชาชน 

 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 
 

 

 

 

 

 


