
  

 

 

 



  

 

 



  

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที-่1 วนัพุธ ที่ 27 ก.พ. 2563

กรุงเทพฯ - (อนิเดีย) เดลลี 
- - -

18.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9-10 แถว W  สายการบิน
แอร ์ อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI335 
23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคน      

เขา้เมือง หลงัรบัสมัภาระแลว้นําท่านสูท่ี่พกั 
ที่พกั Lemon Tree Premiere หรือเทียบเท่า (Delhi) 

วนัที-่2 วนัพฤหสับดี ที่ 28 ก.พ. 2563
เดลลี - กวาลิเออร ์ - ออรช์า 

B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั จากน้ันนําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
11.35 น.  ออกเดินทางสู่ กวาลิเออร ์ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI9628 
12.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กวาลิเออร ์ ตัง้อยู่ในรฐัมธัยประเทศ (Madhya Pradesh) ไม่มีเขต

ติดต่อกบัทะเลเน่ืองจากตัง้อยู่ตรงกลางประเทศ โดยตวัเมืองกวาลิเออร ์ น้ันตัง้อยู่ห่างจากเมืองอคัรา 
(Agra) ไปทางทิศใตป้ระมาณ 122 กิโลเมตร (76 ไมล)์ และอยู่ห่างจากเมืองโภปาล (Bhopal) เมือง
หลวงของรฐัไปทางทิศเหนือประมาณ 423 กิโลเมตร 
(263 ไมล)์ เมืองกวาลิเออร ์ เป็นเมืองป้อมปราการ
โบราณ ท่ีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวและเป็นศูนยก์ลาง
ประวติัศาสตรท่ี์สําคญัเมืองหน่ึงของอินเดีย อีกทัง้ยงัเป็น
ท่ีตั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยั และอ่ืน ๆ อีกเป็นจาํนวนมาก 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  นําท่านชม ป้อมกวาลิเออร ์ (Gwalior Fort) หน่ึง

ในป้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย โดยป้อมปราการ
แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี  8 ซึ่งในอดีตป้อม
ปราการแล ะตัว เ มื อ ง น้ัน  ถื อ ว่ า เ ป็นส่ วนห น่ึ งใน
ประวติัศาสตรข์องอาณาจกัรทางภาคเหนือของอินเดีย 
ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการเขา้ชมมาก
ท่ีสุด โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมเปอรเ์ซียท่ีมีความ
วิจิตรงดงามในดา้นรายละเอียด จกัรพรรดิแห่งราชวงศ ์
โมกุลท่ีย่ิงใหญ่ เคยยกใหเ้ป็นปราการท่ีสวยงามท่ีสุด 
หากเป รียบป้อมปราการทั้งหลายเป็นดั่ งลูกปัดบน
สรอ้ยคอ ป้อมปราการแห่งนี้ก็เป็นดั่งไข่มุก โดยจาก
บริเวณดาดฟ้าของป้อม เราสามารถชมทศันียภาพ ของ
เมืองกวาลิเออรไ์ดอี้กดว้ย 

  นําท่านชม พระราชวงัไจ วิลาส (Jai Vilas Palace) ซึง่ขึน้ชือ่ว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรหูราท่ีสดุใน
ศตวรรษท่ี 19 ของอินเดีย ถูกสรา้งขึน้ในปี 1875 โดยพระมหาราชา Jayajirao แห่งราชวงศ ์
Shinde ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดย พ.ต.ท. Sir Michael Filose ซึง่ปัจจุบนัไดมี้การเปิดเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์มีชือ่ว่า พิพิธภณัฑซ์คินเดีย (Scindia Museum) ซึง่มีการจดัแสดงคอลเลกช ัน่



  

 

ของโบราณและอ่ืนๆอีกเป็นจํานวนมาก และชมของประดบั เคร่ืองใชป้ระจําราชวงศท่ี์ขึน้ชือ่ในความ
วิจิตรหรหูราอลงัการ  

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองออรช์า และ ระหว่างทางเย่ียมชมเมืองดาเทีย เมืองโบราณท่ีเคยมีการ
กล่าวถึงในคมัภีรพ์ระมหาภารตะ ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย ฝ้าย และเมล็ดพนัธ ์ ธญัพืช 
จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองออรช์า (Orchha) เมืองออรช์าร ์ เป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ และ
สวยงามตัง้อยู่บนเกาะกลางแม่นํ้าเบตวา (BETWA RIVER) เมืองออรช์า ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ีสิบ
หา้ โดยนักรบเผ่า Bundera Runda Pratap Singh สถาปนาตวัเองขึน้เป็นกษตัริยต์ ัง้แต่ปี 1501-
1531 พระองคไ์ดส้รา้งป้อมปราการ วดัวาอารามตา่งๆบริเวณแม่นํา้ Betwa 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Amar Mahal Orchha ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัที-่3 วนัศุกร ์ ที ่ 29 ก.พ. 2563
ออรช์า - คาจูราโฮ 

B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้  ออกเดินทางไปท่ี เมืองขชุราโห ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 

ชัว่โมง 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม เมืองขชรุาโห (Khajuraho) เมืองเล็กๆในเขตรฐัมธัยประเทศ (Madhya Pradesh) 

รฐัท่ีตัง้อยู่ตรงกลางของประเทศอินเดีย ปัจจบุนัเมืองขชรุาโหแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ไดร้ ับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย  กลุ่มอนุสรณ์สถานแห่งขชุราโห 
(Khajuraho Group of Monuments) หรือ วดัขชรุาโห (Khajuraho Temples) คือ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของเมืองขชรุาโห เป็นกลุ่มอนุสรณส์ถานท่ีแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มเด่นๆ คือ กลุ่มตะวนัตก ตะวนัออก และ ใต ้ โดยวดัทัง้หมดสรา้งขึน้ดว้ยหินทราย และไดร้บั
การประดบัประดาไปดว้ยประติมากรรมจากเทพปกรณัมของศาสนาฮินดู ศาสนาเชน และภาพสลกัอี
โรติคท่ีมีเสน่หแ์ละงดงาม 



  

 

  นําท่านชม วดักลุ่มตะวนัตก (Western Group of Temples) ซึง่ประกอบดว้ย วดัลกัษมนัวิศว
นาถ (Laxman Temple) มหาเทวาลยัท่ีสรา้งถวาย พระวิษณุ (Vishnu) สรา้งจากหินทรายสลกั
เสลารูปประติมากรรมเทพเจา้ นางอปัสร วิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคน้ัน ตัง้แต่สาวนอ้ยแต่งหน้า 
เขยีนจดหมายถึงคนรกั พ่อแม่ลกู และรปูกามสูตรอนัลือเลื่องจากน้ันนําท่านชม วดัคณัฑาริยมหา
เทพ (Kandariya Mahadeva Temple) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและ วดัเทวีชคัธมัภะ (Devi 
Jagadamba Temples) ซึง่สรา้งถวายพระศิวะ และ พระนางทุรคา วดัจิตรคปุต ์ ท่ีสรา้งถวายพระ
สุริยเทพอนัน่าตื่นตาต่ืนใจในภาพสลกัท่ามกลางความงาม โดยเฉพาะยามอาทิตยอ์สัดงท่ีแต่ละรูป 
สลกันูนลอยงดงาม แสดงอารมณอ์นัประณีตเกินคําบรรยาย โดยกลุ่มอนุสรณส์ถานแห่งขชรุาโห
ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (UNESCO)ในปี 1986 และ
ถือเป็นหน่ึงใน”เจ็ดสิ่งมหศัจรรย”์ ของอินเดีย 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันพาท่านเขา้ชมการแสดง แสงสีเสียงท่ีขชรุาโฮ 
 

                 ที่พกั โรงแรม Clarks Khajuraho hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 5 

ดาว 
 
วนัที-่4 วนัอาทิตย ์ ที ่ 1 มี.ค. 2563

คาจูราโฮ - ออรช์า - โบพาล
B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบพาล ระยะทาง 506 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 

ผ่านเมือง เมืองออรช์า (Orchha) เมืองออรช์าร ์ เป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ และสวยงามตัง้อยู่บน
เกาะกลางแม่นํา้เบตวา (BETWA RIVER) เมืองออรช์า ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ีสิบหา้ โดยนักรบเผ่า 
Bundera Runda Pratap Singh สถาปนาตวัเองขึน้เป็นกษตัริยต์ ัง้แต่ปี 1501-1531 พระองคไ์ด ้
สรา้งป้อมปราการ วดัวาอารามตา่งๆบริเวณแม่นํา้ Betwa   

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม ออรช์าฟอรท์ Orchha Fort ป้อมขนาดใหญ่ ซึง่เมืองใหญ่ๆ ของอินเดียในสมยัก่อน
จะมีกนัทุกเมือง นอกจากจะเป็นท่ีพํานักของมหาราชาแลว้ยงัเป็นปราการด่านสุดทา้ยของเมือง ถา้ตี



  

 

ป้อมแตกไดก็้ยึดเมืองไดท้ําใหต้อ้งมีการ ออกแบบป้อมใหอ้อกมาแขง็แรงแน่นหนาและตัง้อยู่บนท่ีสูงโอร
ชาก็มีป้อมขนาดใหญ่โตหลายแห่ง แต่ชาํรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลากระเบือ้งสีบางแห่งยงัคงสีสนั
สดใส ถึงแมจ้ะแตกร่อนไปบา้งแต่ก็ยงัคง รกัษาสีสวยไวไ้ดอ้ย่างดีแมเ้วลาจะผ่านไปเป็นรอ้ยปีแลว้ก็ตาม 
จากน้ัน นําท่าน ชม พระราชวงัชฮานคีร ์ มาฮาลJahangir Mahal ท่ีสรา้งขึน้อย่างหรูหรา
อลงัการ เพ่ือตอ้นรบั “พระเจา้ชฮานคีร”์ แห่งราชวงศโ์มกลุ เพียงเพ่ือพกั 1 ราตรีอนัเป็นวิเทโศบาย

ทางการทตู ของกษตัริยน์ครภณัฑลขณัฑผู์ช้าญฉลาด จากน้ัน  
นําท่านชม จตัุรภุช มนัธีร ์ Chaturbhuj Mandir เป็นเทวสถานท่ีสรา้งถวายแด่องคพ์ระวิษณุ 
คาํวา่ จตัรุภชุ มีความหมายในภาษาสนัสกฤตว่า “สี่กร” ซึง่หมายถึง พระรามผูซ้ึง่มีสี่กร เป็นอวตาร
ภาคหน่ึงของพระวิษณุ  หรือ พระนารายณสี์่กร และ มนัธีร  ์ หรือ มณเฑียร (ในภาษาไทย) 
หมายถึงเทวสถาน หรือ วดั โดยโครงสรา้งของเทวสถานมีเป็นอาคารหลายช ัน้ ผสมรวมกนัระหว่าง
เทวสถาน ป้อมปราการ และพระราชวงั เน่ืองจากเทวสถานตัง้อยู่ภายในป้อมโอรชา สรา้งโดยพระเจา้
มธกุาร ์ ซาห ์ กษตัริยร์าชวงศบ์นัเธละราชปุต  ผูป้กครองอาณาจกัรโอรชา ใหอ้งคร์านี คเนศกุวารี 
พระอคัรมเหสีของพระองคท่ี์สุบินว่า พระรามไดม้าบอกใหส้รา้งเทวสถานในพระองค ์ ในขณะท่ีพระเจา้
มธกุารท์รงนับถือพระกฤษณะ หลงัมีพระบรมราชานุญาตใหส้รา้งเทวสถานแลว้ องคร์านีไดเ้ดินทางไป
อญัเชญิรูปเคารพของพระรามท่ีเมืองอโยธยาเพ่ือมาประดิษฐาน ณ เทวสถานแห่งใหม่นี้ ระหว่างการ
ก่อสรา้งรปูเคารพประดิษฐานอยู่ภายในพระราชวงัก่อน แต่เม่ือเทวสถานสรา้งเสร็จสมบูรณ ์ องคร์านีก
ลบัไม่อญัเชญิไปประดิษฐาน ณ เทวสถานตามท่ีไดต้ ัง้ใจไว ้ กลบัประดิษฐานอยู่ท่ีพระราชวงัตามเดิม 
ทําใหเ้ทวสถานไม่มีรูปเคารพของพระรามส่ีกร และกลายเป็นว่าพระราชวงัถูกแปลงเป็นเทวสถานชือ่ 
ราม ราชา มนัธรี ์ ซึง่เป็นเทวสถานเดียวในอินเดียท่ีพระรามไดร้บัการสกัการะในฐานะกษตัริยแ์ตกต่าง
จากท่ีเคารพสกัการะในฐานะเทพเจา้ (ไม่อนุญาตใหค้นตา่งศาสนาเขา้ชม 



  

 

จากนัน้  นําท่านแวะชม เทวลยัลกัษมีนารายนั 
Laxmi Narayan Temple เป็นเทวส
ถานสําคญัหน่ึงในสามแห่งของโอรชาท่ีเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างเทวสถานกบัป้อมปราการ
เขา้ดว้ยกัน ภายในมีภาพเขียนปูนเปียก 
(เฟรซโก) ท่ีมีรูปฟอรม์ศิลปะผสมระหว่างโม
กุลกบับนัเธวทอ้งถ่ิน อยู่บนผนังของเทวส
ถาน สรา้งราวปีค.ศ.1622 โดยพระเจา้วีร ์
ซิงห  ์ เดว กษัตริยร์าชวงศบ์นัเธระราชปุต 
พระราชโอรสของพระเจา้มธุการ  ์ ซาห ์
ถวายแด่องคพ์ระลักษมี ( เทวีแห่งความ
สมบูรณม์ั่งค ัง่) พระชายาของพระวิษณุ แต่ภายในเทวสถานกลบัไม่มีรปูเคารพขององคเ์ทวีประดิษฐาน
อยู่เลย  ชม Phool Bagh เป็นสวนท่ีจดัวางอย่างสง่างามในป้อมปราการแห่งนี ้

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
                 ที่พกั โรงแรม Hotel Jehan Numa Palace หรือเทียบเท่า 

วนัที-่5 วนัจนัทร ์ ที่ 2 มี.ค. 2563 
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เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
ท่าน เดินทางต่อไป เมืองสาญจี (Sanchi) ระยะทางประมาณ 60 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

นําท่านชม มหาสถูปสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi) เป็นสถปูโครงสรา้งหินท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในอินเดีย สรา้งโดยพระเจา้อโศกมหาราช ในชว่งศตวรรษท่ี 3 ไวเ้ป็นท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ลอ้มรอบดว้ยทางเดินท่ีถอดแบบมาจากวงลอ้พระธรรมจกัร ไดช้ือ่ว่าเป็นตวัอย่างพิเศษ
ของพุทธศิลป์ และสถาปัตยกรรมเจดียร์ูปถว้ยผ่าคร่ึง ทําจากอิฐ และคุณลกัษณะหอ้งกลางซึง่ไวเ้ก็บ
พระธาตุศกัดิสิ์ทธิข์องพระพุทธรูป เจดียล์อ้มรอบดว้ยซุม้ประต ู ทัง้ 4 ดา้น แต่ละซุม้จะเป็นเร่ืองของ



  

 

พระพุทธประวติั โดยเร่ิมตน้จาก ซุม้ประตูทางทิศใต ้ แสดงเก่ียวกบัการประสติูและทศชาติชาดก ทิศ
ตะวนัออก แสดงตัง้แต่เป็นเจา้ชาย จนถึงแสวงหาการตรสัรู ้ ทิศตะวนัตก แสดงพระปฐมเทศนา ทิศ
เหนือ แสดงเก่ียวกบัพระธรรมจกัร โดยปัจจุบนั มหาสถูปสาญจี และโบราณสถานใกลเ้คียง
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1989 โดยเราจะพาท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บดูแล
รกัษาพระพุทธรปูดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  ต อนต ้น ล ะ ยุ ค ก ล า ง  สถ า น ท่ี แ ห่ ง นี้ มี

ค ว า ม สํ า คัญ ม า ก  นํ า ท่ า น ช ม  เ ข ต
โบราณสถานภีมเพตกะ(Rock Shelters 
of Bhimbetka) ท่ีมีมวลหมู่ถํา้พรอ้ม
ภาพเขยีนโบราณสมยัหินใหม่กว่า500 ถํา้แบ่ง
ไดเ้ป็น5ยุค ไล่จากหินเก่าตอนตน้มาถึงยุค
ประวติัศาสตรท่ี์สุดในยุคก่อนประวติัศาสตร ์
ของอินเดียจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี 2003ไดเ้วลาสมควร  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรง แรม  
  นําท่านเดินทางกลบัเมืองโบพาลจากน้ันนําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
22.00น.   ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI438  
23.25น.  ถึง สนามบินเดลลี นําท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พกั Lemon Tree Premiereหรือเทียบเทา่  
วนัที-่6 วนัองัคาร ที่ 3 มี.ค. 2563 

เดลลี – ภูพเนศวร  
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07.00น.   ออกเดินทางสู่ภูผเนศวร โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI77  
09.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองภูผเนศวร รบัคณะดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมืองภผูเนศวร ซึง่เป็น

เมืองหลวงของ รฐัโอริสสา ซึง่ภาษาสนัสกฤตโบราณเรียกว่า ตรีภผูเนศวร ซึง่แปลว่าเป็นท่ีอยู่ของพระ
ศิวะ และเป็น   1 เมืองในเขตของอาณาจกัรกลิงคะในสมยัพราะเจา้อโศกมหาราช ซึง่ถือว่าเป็นเมือง
แห่งวดัท่ีมีประมาณ 500 กวา่วดัเลยทีเดียว 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ เดินทางสู่ สามเหล่ียมเพชรแห่งพระพุทธศาสนา เป็นสถานท่ีมีภเูขาติดต่อกนัอยู่ 3 เทือก ตัง้อยู่

บนฝ่ังแม่นํ้าพิรปุะ อยู่ทางทิศตะวนัออก เฉียงเหนือ ของตําบลคทัแทก ประมาณ 40 ไมล ์ ในสมยัท่ี
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในโอริสา มีการสรา้งวดัท่ีภูเขาชชัปูระ ซึง่บดันี้มีชือ่ว่า ภูเขารตันคีรี 
และภเูขาลาลิตคีรี ในสถานท่ีดงักล่าวไดส้รา้งพระพุทธรปูใหญ่ๆ และสถปูมากมาย มีการขดุพบผอบ
ทองคําบรรจสุารีริกธาต ุ ต่อมาในราวก่อนคริสตกาล 100 ปี เม่ือราชวงศ ์ เมารยะของพระเจา้อโศก
เสื่อมลง ราชวงศเ์จติมีอํานาจปกครองโอริสสาแทนท่ี กษัตริยค์าราเวลลาแห่งราชวงศเ์จติใหก้าร
สนับสนุนศาสนาเชนแทนท่ีพระพุทธศาสนา มีการสรา้งวดัถํา้โดยการขดุเจาะภเูขาอุทยัคีรีและคนัธคีรี 
นําท่านเดินทางไปยงัภเูขารตันคีรี และภเูขาลลิตคีรี (ระยะทางประมาณ 27 กม ใชเ้วลาเดินทาง 30 
นาที) เย่ียมชมถํา้พุทธแห่งภูเขารตันคีรี ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ สถปู และท่ีอยู่อาศยัของ
พระภิกษุสงฆ ์ ทางตะวนัออกเฉียงใตส้ดุ ของภเูขารตันคีรี เป็นสถปูทําดว้ยอิฐ มีมาก่อนพุทธคําจารึก
ในสมยัคปุตะ นอกจากสถปูองคใ์หญ่ยงัมีสถปูองคเ์ล็กๆ อีกจาํนวนมาก ทําดว้ยหินชนิดต่างๆ และยงั
มีเสาหินหรืองานท่ีก่อสรา้ง ดว้ยหิน และพระสถูปบางองค ์ มีรูปของพระพุทธเจา้ รูปเทพีตารา รูปอว



  

 

โลกิเตศวร และบางคราวก็เป็นรูปเทพเจา้ วชัรยาน เชน่เทพเจา้วชัรตาราเทพเจา้อปราชติา เป็นตน้ 
ผนึกติดอยู่กบัซุม้ดา้นในทกุดา้น มีวดัใหญ๋ 2 แห่ง ท่ีมสถาปัตยกรรม ท่ีสวยงามมาก และน่าประทบัใจ 
มีทัง้การแกะสลกัหิน ท่ีสวยงาม สําหรบัวดัแรกสําหรบัวดัแรกมีอนาบริเวณวดัโดยรอบนอกยาว 181 
ฟุต 6 นิ้วและส่วนกวา้ง 180 ฟุต มีหอ้งสําหรบัพระภิกษุมากมายและหอ้งสําหรบัสวดมนตท่ี์
ประดิษฐานพระพุทธรปูหลายองมีรปูพระโพธิสตัวปั์ทมปณี และวชัรปราณียืนเฝ้าอยู่และยงัมีรปูเทพเจา้
วชัรยานอ่ืน ๆ และมีรูปเทพเจา้ตามเทพนิยายปรมัปราต่าง ๆ ส่วนวดัท่ี 2 มีอาณาบริเวณวดัโดยรอบ
นอกกวา้ง 90.5 ฟุตมีหอ้งพกัสําหรบัพระภิกษุ 18 หอ้งมีรปูของเทพเจา้แบบเดียวกนัประดิษฐานอยู่
หลายองไดพ้บดวงตาท่ีทําดว้ยดินเผาหลายรอ้ยอนัจากน้ันนําชมพุทธสถานแห่งลลิตคีรีเป็นศูนยก์ลาง
พระพุทธศาสนาท่ีใหญ่อีกแห่ง 1 หมู่บา้นลลิตคีรี ปัจจบุนัเรียกนัลติคีรี อยู่ในบริเวณเนินเขา 3 ลกูท่ี
มีชื่อว่าอาราสุนียห์ล่อนดานันทาปัญหาและปารหารี หรือ ปารภารีในวดัของอารกัษิตทาส มี
พระพุทธรูปใหญ่มหึมา ปางมารวิชยัองคห์น่ึงและ รูปพระอวโลกิเตศวร มี 2 กร และมีคําจารึกคํา
สอน พระพุทธศาสนาอยู่บนพระธาตขุองพระรปู ซึง่เป็นศิลปะ ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 14 ชมพระรปู
ของเทพีตารา มี 4 กร ถือวชัระ (ตรีเพชร) พระรปูของพระโพธสิตัว ์ ศรีอารยะเมตไตรย พระรปูของ 
พระมญัชศุรีโพธสิตัว ์ และพระรปูของพระอวโลกิเตศสรโพธิสตัว ์ ไปเย่ียมชม ภเูขาอุทยัศรีและคนัธคีรี 
(ระยะทาง 10 กม เวลาเดินทาง 20 นาที) ชม อุทยัคีรี (Udayagiri) ซึง่เป็นศนูยก์ลางอนัสําคญั
ของพระพุทธศาสนา ฝ่ายนิกายวชัรยาน อีกแห่งหน่ึงท่ีมีทัง้พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสตัว ์ เป็น
จํานวนมาก เทวรูปท่ีแปลก เป็นพิเศษ อีกอย่างหน่ึงท่ีปนอยู่ในสิ่งทัง้หลาย คือรูปเทพเจา้ ปรชัญา
ปารมิตา เป็นเทวรปูน่ังมี 12 กร และเทพเจา้มารี มี 8 กร เป็นตน้ จากน้ันนําท่านเขา้ชม ถํา้คนัธ

คีรี (Khandagiri) ซึง่เพ่ือกนัวา่ถา้แห่งนีถ้กูสรา้งและสลกัลายตา่ง ๆโดยพระเชน 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

 

จากนัน้ นําท่านชม เทวาลยัราชรานี (Rajarani Temple) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 11 (พุทธศตวรรษ
ท่ี 16) ในอดีตจะรูจ้กัในนามของ “เทวาลยัอินเดรศวร” อนัมีความหมายว่า “เทวาลยัแห่งความ
รกั” อนัมีท่ีมาจากภาพแกะสลกัรปูผูห้ญิงและคูร่กัจาํนวนมากภายในเทวาลยัแห่งนี้ เทวาลยัราชรานีถกู
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบพนาหก์ราถา (Pnahcratha) ซึง่มีลกัษณะการสรา้งอาคารสิ่งปลกูสรา้ง 
2 จดุบนฐานเดียวกนั จากน้ันนําท่านชม เทวาลยัมุกเตศวร (Mukteshwara Temple) สรา้งขึน้
ในชว่งศตวรรษท่ี 10 (พุทธ
ศตวรรษท่ี 15) ถือไดว้่าเป็น
หน่ึงในเทวาลยัท่ีมีขนาดเล็ก
ท่ีสุดในเมืองภูวเนศวร แต่
ดว้ยความงดงามทางดา้น
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ท่ี มี ก า ร
แกะสลกัไดอ้ย่างอลงัการทํา
ให ้เทวสถานแห่ ง นี้ ได ร้ ับ
สมญานามว่า “อญัมณีแห่ง
โอริสสา” โดยจุดท่ีน่าสนใจ
ข อ ง ส ถ า น ท่ี แ ห่ ง นี้  คื อ
สถา ปัตยกร รมแล ะกา ร
แกะสลกับริเวณซุม้ประตูท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างจากเทวส
ถานแห่ง อ่ืนในเมืองภูว เน
ศ ว ร  นํ า ท่ า น เ ย่ี ย ม ช ม
พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ ์  Orissa 
State Museum เป็นท่ีรวบรวมประวติัศาสตรแ์ละรวบรวมพระพุทธศาสนาจากสถานท่ีต่างๆทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตรข์องนครโอริสา  นําท่านเดินทางสู่ เขาตอลี  หรือ  เดาลี คี รี 
(Dhauligiri) ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีถูกสนันิษฐานว่าเป็นจดุท่ีพระเจา้อโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาจาก

ศาสนาฮินดูมาเป็นพุทธ
ศาสนาภายหลงัศึกสงคราม
กาลิงคะท่ีสรา้งความสญูเสีย
มากมายมหาศาล  โดย
บริเวณเนินเขาเดาลีคี รีจะ
ปรากฏหลักกอ้นหิน ชา้ง
หินแกะสลกั ท่ีถือไดว้่าเป็น
พระพุทธรูปองคแ์รกของ
โลกท่ีแสดงถึงคณุงามความ
ดี ข อ ง อ ง ค ์ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สัมมาสัมพุทธเจา้พรอ้ม
ด ้ว ย ศิ ล า จ า รึ ก อั ก ษ ร

พราหมณมี์ ท่ีเป็นบทบญัญติั 14 ประการของพระเจา้อโศกท่ีเผยแผ่พระธรรมครัง้ย่ิงใหญ่ จากน้ัน
ท่านขึน้บน ยอดเขาเดาลีคีรี เพ่ือสกัการะ เจดียส์นัติภาพหรือเจดียศ์านติ (Shanti Stupa) บน
ยอดเขาแห่งนี้ซึง่เจดียถ์กูสรา้งขึน้โดยดําริของท่านฟูจิ ผูนํ้านิกายนิปปอนซนั เมียวจิ โดยเจดียแ์ห่งนี้



  

 

มีลกัษณะเป็นสีขาว บริเวณยอดท่ีมีลกัษณะคลา้ยดอกบวับานอนัสื่อถึงศีล 5 ของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน บริเวณรอบองคพ์ระเจดียมี์พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานและมีภาพหินแกะสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบั
พระพุทธประวติัและราชประวติัของพระเจา้อโศกมหาราช 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Mayfair Convention Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที-่7 วนัพุธ ที่ 4 มี.ค. 2563
ภูพเนศวร  - ลลิตคิรี  

B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากน ัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่หมูพุ่ทธสถานแหง่ลลติครี ี(Lalitgiri) ซึง่เป็นพุทธสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ในรัฐโอรสิสา ทีถู่กสรา้งขึน้ในศตวรรษที1่ (พุทธศตวรรษที ่6) ซึง่มหีลักฐานปรากฏตาม
บันทกึของพระถังซมัจ๋ังไดจ้ารกึมายังพุทธสถานแหง่นี้ แตก่ลับมชีือ่ทีแ่ตกตา่งกันออกไปคอื 
“ปษุปาครีมีหาวหิาร” ทีร่ะบถุงึสถปูองคใ์หญบ่นยอดเขาลลติครีแีละพระวหิารอารามตา่งๆ รวม
ไปถงึสถปูนอ้ยใหญจํ่านวนมากมาย โดยปัจจบุันพทุธสถานแหง่นี้ยังปรากฏรอ่งรอยตามจารกึ
อันไดแ้ก่สถูปสรา้งดว้ยกอ้นอฐิทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่บรเิวณบันไดทางขึน้ลลติครีีจะปรากฏพบ
เห็นพระพทุธรปูแกะสลกัของพระพทุธเจา้ 5 พระองค ์รวมไปถงึพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรหนิ
แกะสลัก จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑห์มูพุ่ทธสถานแหง่ลลติครี ีทีจั่ดแสดงผอบบรรจุ
พระบรมสารรีกิธาตทุีทํ่าจากทองคําทีข่ดุพบในสถปูหนิองคใ์หญ่ รวมไปถงึโบราณวัตถขุนาด
นอ้ยใหญจํ่านวนมากทีป่ระกอบไปดว้ยพระพทุธรปูหนิปางตา่งๆและพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร
หนิแกะสลกั โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่และนับถอืในเรือ่งพญานาคทีม่ี
มาตัง้แตส่มัยโบราณดงัทีป่รากฏพระพทุธรปูปางนาคปรก 



  

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําชม หมู่พุทธสถานรตันคีรี (Ratnagiri) เป็นโบราณสถานท่ีถกูคน้พบซากปรกัหกัพงัของวดั
ขนาดใหญ่จาํนวน 2 วดั และสถปูขนาดใหญ่ 1 องค ์ ซึง่สนันิษฐานวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัราชวงศค์ปุ
ตะในสมยัพระเจา้นราสิงหะคปุตะ พารตัติยา (Narasimha Gupta Baladitya) ในสมยัศตวรรษท่ี 6 
(พุทธศตวรรษท่ี 11) โดยมีการคาดการณว์า่พุทธสถานแห่งนีย้งัเป็นศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนิกาย
ตนัตระยานหรือวชัรยาน เน่ืองจากสถาปัตยกรรมตา่งๆท่ีถกูขดุพบอนัประกอบไปดว้ยซุม้ประตแูกะสลกั
ท่ีมีความวิจิตรประณีต รวมไปถึงรปูหินป้ันแกะสลกัในแบบวชัรยาน ซึง่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัศิลปะ
และสถาปัตยกรรมท่ีนาลนัทามหาวิหารในรฐัพิหาร 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงภารตนาฏยมั 
 

ที่พกั Toshali Ratnagiri หรือเทียบเท่า  
วนัที-่8 วนัพฤหสั ที่ 5 มี.ค. 2563

ลลิตคิรี - โกนารค์ – ภูผเนศวร - มุมไบ 
B L -

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองโกนารด์ ระยะทาง 35 กม ใชเ้วลา 40 นาที เขา้เย่ียมชม วิหารสุริย

เทพมรดกโลกเมืองโกนารค์ เมืองโกนารค์คือเมืองเล็ก ๆท่ีมีชือ่เสียงทางดา้นการท่องเท่ียวของอําเภอ
ปูรี ในรฐัโอริสสา รฐัท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกออกของประเทศซึง่มีเมืองภุพเนศวร เป็นเมืองหลวงของ
รฐั นอกจากนี้แลว้เมืองโกนารด์ยงัถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงมากเมืองหน่ึงของรฐัโอริสสาโดย
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญัและมีชือ่เสียงคือ วิหารสริุยะ หรือวดัโกนารค์ วดัท่ีมีชือ่เสียงทางดา้น
ความงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีต ัง้อยู่บนชายหาดทะเลเบงกอล นําท่านชม เทวาลยัแห่งสุรยเทพ 
เป็นศาสนสถานสําหรบับูชาเทพพระอาทิตย ์ ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 13 เทวสถานแห่งนี้
ต ัง้อยู่ใกลแ้นวชายฝ่ังทะเลของรฐัโอริสสาภาคตะวนัออกของประเทศอินเดียหลงัคาทรงพีระมิดน้ันโดด
เดน่ตดักบัเสน้ขอบฟ้าและแนวของตน้มะพรา้วอย่างงดงาม ซากปรกัหกัพงับอกถึงความเจริญรุ่งเรืองได ้



  

 

เป็นอย่างดี เป็นวิหารท่ีไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเจดียสี์ดําเน่ืองจากตวัวิหารน้ันถูกสรา้งขึน้จาก
หินแกรนิตสีดําปัจจุบนัวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นหน่ึงในวิหารท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดในประเทศอินเดียหลงัจากน้ัน 
องคก์ารยูเนสโกไ้ดจ้ดัใหวิ้หารสุริยะเป็นมรดกโลก ในปี 1984 อีกทัง้ยงัไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็น
หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องอินเดียอีกดว้ย เทวาลยัสรุยเทพ สรา้งดว้ยศิลาอนัใหญ่ เทวลาลยันี้แปลก
กว่าท่ีอ่ืน ๆในอินเดีย และโลก เพราะสรา้งเป็นรูปราชรถ ของสุริยเทพผูท้รงราชรถท่องไปบนฝากฟ้า 
เปล่งรศัมีความรอ้นและแสงสว่างแก่โลกตัง้แต่รุ่งอรุณจนสายณัห ์ นักเดินเรือชาวยโุรปท่ีเดินทางมายงั
โกลกตัตา มองเห็นยอดสิขราสูงเด่นแต่ไกลจากทะเล ปัจจุบนัวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นหน่ึงในวิหารท่ีมี
ชือ่เสียงท่ีสดุในประเทศอินเดียองคก์ารยูเนสโก ้ ไดจ้ดัใหวิ้หารสุริยะเป็นมรดกโลกในปี 1984 อีกทัง้ยงั
ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องอินเดียอีกดว้ย ภายในสิขระเป็นหอ้งครรภหคฤหะท่ี
ประดิษฐานเทวรูปท่ีเคารพสูงสุด จึงเป็นท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุด มีแต่พราหมณป์ระกอบพิธีเท่าน้ัน ซึง่จะยืน
อยู่บนหลงัชา้ง หมายถึงชยัชนะของฮินดูต่อพระพุทธศาสนา นําท่านชม พิพิธภณัฑโ์กนารค์ 
(KONARK MUSEUM) พิพิธภณัฑข์องกรมศิลปากร ประเทศอินเดีย ท่ีรวบรวมโบราณวตัถ 260 
ชิน้ อาทิเชน่ พระสริุยเทพท่ีทําจากหินทรายข รปูแกะสลกัลอ้หินรถศึก พระนารายณ ์ ในอวตารปาง
ตา่ง ๆ และภาพแกสลกักามาสตุรา จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 
13.50 น.   ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI076  
16.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเดลลี แวะรอตอ่เคร่ือง 
17.00 น.  นําท่านเขา้สู่กระบวนการผ่านคนเขา้เมืองะรอตอ่เคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 
   อิสระอาหารคํ่าในสนามบินเพ่ือสะดวกในการเชคอิน  
23.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI334 
วนัที-่9 วนัศุกร ์ ที ่ 6 มี.ค. 2563

มุมไบ - กรุงเทพฯ 
- - -

04.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

อตัราคา่ทวัร ์ รายการ:คาจูรโฮ สาญจี โอริสา 9วนั 7คืน 
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)   ท่านละ        62,900.-      บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม            ท่านละ     13,500.-        บาท 
**ราคานีส้งวนสิทธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยหรือถือหนังสือเดินทางไทย เท่าน้ัน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงกรณี ออกทวัรก์รณีมีผู ้
เดินทางไม่ถึง 16+ ท่านแตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดินทางใน 30 วนั 

 “ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 



  

 

***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกด ์
ทอ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 60 USD หรือ 1800 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน 

ตลอดการเดินทาง 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

กรุณาจองท่ีน่ังล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท เมื่อทํา
การจอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารสําหรบัการทําวีซา่ ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั ....ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษและจองเป็นหมู่คณะ ไป-กลบั ตามวนั
เวลาท่ีระบใุนรายการไม่สามารถ REFUND และเปล่ียนแปลงไดท้กุกรณีหลงัจากออกตัว๋แลว้ 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่วีซา่นักเท่ียว แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
1.6. คา่กิจกรรมพิเศษอื่นๆ (ถา้มี) 
1.7. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ี
บริษทัได ้
- 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  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เพ่ิมท่ีไม่ใชห่นังสือเดินทางไทย( NON THAI PASSPORT) 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษอื่น(ถา้มี)  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 60 USD หรือ 1800 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 
 
 



  

 

 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 3,000 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 

 
 
เงื่อนไขอืน่ๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์าง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ทัง้นี้ บริษทัฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี
พํานักอยู่ในประเทศไทย  
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



  

 

6) ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 


