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รายการท่องเท่ียว 

วนัที่-1 กรุงเทพฯ-เดลลี –ออรงักาบดั (ประเทศอนิเดีย) (-/L/D) 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9-10 แถว W  สายการบินแอร ์
อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  

08.55 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบินแอร ์ อินเดีย 
เที่ยวบินที่ AI 333(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) (บนเคร่ืองมีบริการอาหารรอ้น
และเคร่ืองดืม่ พรอ้มจอทีวีทุกที่นั่ง)  เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ตรวจรบั
สมัภาระและนําเขา้สูอ่าคารระหวา่งประเทศเพ่ือเชคอินระหวา่งประเทศ  

จากนัน้ นําคณะเขา้เชค็อิน ที่เคาเตอรส์ายการบิน AIR INDIA  เพ่ือเดินทางตอ่ไปยงัเมืองออรงักาบดัฃ 
17.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออรงัคาบดั (Aurangabad) โดยสายการบินแอร ์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI 

441 (บริการเคร่ืองดืม่พรอ้มของวา่งบนเคร่ือง) 
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองออรงักาบดั ตรวจรบัสาํภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  

 “เมืองออรงักาบดั” ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองมุมไบ รฐัมหาราษฏระ ครอบคลุมพืน้ท่ี 200 ตร.กม. 
เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการจดทะเบียนโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง ไดแ้ก่
ถํา้ 

 อะจนัตาและถ ้ําเอลโลร่า ซึง่เป็นศาสนสถานท่ีขดุเขา็ไปในหินบาซอลต์ ( แกรนิตแขง็) โดยขดุจากหินกอ้น
เดียวจนเป็นวิหารขนาดใหญ่ตัง้ขึน้เม่ือปี 2153 โดยสุลต่าน Murtaza Nizam Shah II บนหมู่บา้นชือ่ 
Khirki และไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็นFatehpur ต่อมาเป็นศนูยบ์ญัชาการของกษตัริย ์ Aurangazeb แห่งราชวงศโ์ม
กลุ (Moghul) ซึง่ใชเ้มืองนี้เป็น ฐานในการปกครองอินเดียตอนใตจ้ากน้ัน จึงไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น “ออรงัคาบดั” 
ตามชือ่ของกษตัริยด์งักลา่ว 

20.00 น.       บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ที่พกั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรือเทียบเท่า (เมืองออรงักาบดั) 

วนัที่-2 เมืองออรงักาบดั -ถํา้อะชนัตา้  (Ajanta Caves) ความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา-เมืองออรงักาบดั 

(B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่.. ถํา้อชนัตา้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. ) ”(ถํา้จะทําการปิดใหบ้ริการ

ทุกวนัจนัทร)์ มรดกโลกแห่งที่สาม ถํา้อะชนัตา้ ( AJAMTA CAVE ) ตัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร ถือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย
ถํา้อะจนัตา (Ajanta Caves)เริ่มสรา้งขึน้ปีคริสตศกัราชท่ี 2บนหนา้ผาริมแม่น้ํ า Waghoraโดยบริเวณ
ดา้นหนา้ถ ้ํามีน้ํ าตก เดิมเป็นสถานท่ีท่ีพระภิกษุใชใ้นการสวดมนตแ์ละสมาธิหลงัจากถกูละเลยไปหลายศตวรรษ
ไดถ้กูนาย John Smith ซึง่เป็นทหารมา้ของ Madras Cavalry ท่ี 28 คน้พบโดยบงัเอิญระหว่างการล่าเสือ
เม่ือปีพ.ศ. 2362 มีถ ้ําพุทธจํานวน 29 ถ ้ําซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 2 ยุค คือยุคแรก นิกายเถรวาทซึ่งจะเน้น
สญัลกัษณข์องศาสนาพุทธอาทิธรรมจกัรตน้โพธิแ์ละยุคท่ีสองเป็นนิกายมหายาน ถ ้ําท่ีไดร้บัความสนใจจาก
นักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ถ ้ําท่ี 1 ซึง่มีภาพเขยีนบนกําแพงถ ้ํา รปูของพระโพธิสตัว ์ 2 องคไ์ดแ้ก่ พระโพธิสตัวอ์ว
โรกิเตศวรและพระโพธสิตัวพ์ดัมาถือดอกบวั นอกจากนี้มีภาพวาดแสดงชว่งสาํคญัของชวิีตพระพุทธเจา้ 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บริเวณใกล ้ ถํา้อะชนัตา้ 
 เยี่ยม ชมนําท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถํา้อะชนัตา้ต ัง้แตถ่ํา้แรก   
เกร็ดย่อ : ถํา้เบอร2์ เป็นถํา้ของฝ่ายมหายานมีชือ่เสียงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถํา้เบอร3์เป็นถํา้เล็กๆไม่

มีคอ่ยมีอะไรน่าสนใจ  
 ถํา้เบอร ์ 4 มีความกวา้งใหญ่ท่ีสดุในบรรดาถํา้ทัง้หมด ดา้นหนา้มีรปูแกะสลกัพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร อีก

ทัง้พระพุทธรปูปางประทบัยืน สว่น 
 ถํา้เบอร ์ 5 ยงัทําการสรา้งไม่เสร็จ 
 ถํา้เบอร ์ 6มีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาท่ีมีพระสรีระแตกต่างจากถํา้อื่นอีกทัง้เป็นหินชนิดเดียวกบัถํา้

รอบๆองคพ์ระพุทธรูปมีภาพวาดท่ีผนังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถํา้มีตวัหนังสือเขยีนไวว้่า MUSICAL  
PILLARS (ใชส้นัมือกระแทกหรือเคาะท่ีกลางเสาจะมีเสียงดงักงัวาลออกมา)  

 ถํา้เบอร ์ 7 ดา้นในของถํา้ มีพระพุทธรูปแกะสลกัท่ีผนังถํา้ ลกัษณะคลา้ยกบัครัง้ท่ีพระพุทธองคท์รงแสดง 
ยมกปาฏิหาริย ์ แตกต่างจากถํา้เบอร ์ 2 ตรงท่ีเป็นภาพวาด แต่ท่ีถํา้เบอร ์ 7 นี้แกะสลกัหินแทน อีกทัง้ตรง
กลาง ประดิษฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรปู ปางประทบัยืน และ เหลา่เทพเทวดา 

 ถํา้เบอร ์ 9 และ 10 เป็นถํา้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสงูยาว มีชอ่งรบัแสงอยู่ดา้นบน  
 ถํา้เบอร ์ 11-12-13 สว่นใหญใ่ชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัไม่มีรายละเอียด เพียงแตท่ี่ถํา้เบอร ์ 12 มีองคพ์ระประธาน  
 ถํา้เบอร ์ 14 เป็นถํา้เล็กๆ ท่ีนักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นสาํนักงาน  
 ถํา้เบอร ์ 16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ท่ีเพ่ิงแต่งงานกบั พระนันทะ กําลงั

เฝ้ารอพระสวามีกลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากท่ีพระพุทธ องคท์รงพาพระนันทะไปบวชภายในยงัมี
พระประธานในถํา้เชน่เดียวกนั  ฯลฯ ...จนถึงถํา้สุดทา้ยไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางกลบัเมืองออรงั
กาบาดเสน้ทางเดิม อิสระ ชอ้ปป้ิง สิน้คา้พืน้เมืองของออรงักาบาด 

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัคาร หรือเทียบเท่า       
                     ที่พกั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรือเทียบเท่า (เมืองออรงักาบดั)  
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วนัที่-3 เมืองออรงักาบดั-ถํา้เอลโลร่า )ELLORA CAVES  (- มุมไบ (B/L/D) 

07.00  น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ถํา้เอลโลร่า(ถํา้ปิดวนัองัคาร)(ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม.) “ถํา้ของ3ศาสนาอินดพุูทธ

และเชน ท่ีอยู่รวมกนั” เป็นอีกหน่ึง
กลุ่มถํา้ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 
2526 ตัง้อยู่ในเทือกเขาจรนันทรี 
ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี12 ถึง15 โดยการเจาะ
เขา้ไปในภูเขาเช่นเดียวกบักลุ่ม
ถํา้อะจนัตา้ท่ีเรียงตวัจากเหนือไป
ใตเ้ป็นระยะทางรวมกนัประมาณ 2 
กิโลเมตร ภายในมีภาพแกะสลกั
ของเหลา่ทวยเทพท่ีมีความวิจิตรงดงามหาชมไดย้าก 

 จากนัน้เยี่ยมชมมรดกโลกแห่งที่สี่  ถํา้เอลโลร่า(ELLORA CAVES ) (ถํา้จะปิดใหบ้ริการทุกวนัองัคาร ) 
ชมความงามท่ีย่ิงใหญ่ของหมู่ถํา้ท่ีเกิดจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหินทัง้ลกูดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาท่ีแขง่ขนั
กนัคือ ศาสนาฮินดู พุทธ และเชนถํา้เอลโลร่ามีทัง้หมด 34 ถํา้ โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถํา้ทางพุทธ
ศาสนา 12 ถํา้ ถดัมา 17 ถํา้คือ เทวาลยัของชาวฮินด ู และ วิหารถํา้ลกัธิ เชน 5 ถํา้  สถานท่ี แห่งนี้ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถือเป็นถํา้ท่ีเกิดจากการแกะสลกัภูเขาทัง้ลูกออกเป็น
เรื่องราวท่ีเกี่ยวกบั ศาสนา  นําท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกว่า 1200 ปี ภายในถํา้ยงัมี
ภาพแกะสลกัอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องคพ์ระศิวะ พระพรหม  พระนารายณ ์ พระพิฆเนศ  ชา้ง
เอราวณั อีกทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถํา้ท่ี 16 ถือเป็นถํา้ท่ีอลงัการท่ีสุด เป็นท่ีท่ีมีศิวลึงคเ์ป็นจุด
ศนูยก์ลาง          

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
12.30 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ ออรงักาบดั ระหว่างทางผ่านชม “ป้อมเดาลาตาบดั” ป้อมปราการโบราณ

รอบภูเขาดลัคีรี ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัริยอ์ลาอุดดินคลัจิ ชาวมุสลิมยึดไดใ้น 
พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษตัริยมุ์สลิมอยู่พกัหน่ึง กอ่นถกูทิง้รา้ง 

 14.00 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบินออรงักาบดั เพ่ือเดินทางสูเ่มืองมุมไบ   
15.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน เจท แอรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ 9W 7149 
16.45 น. ถึง สนามบิน ฉตัราปตีศิวะจิ(Chhatrapati  Shivaji)  ท่าอากาศยานมุมไบ หลงัตรวจรบัสําภาระ

เรียนรอ้ยนําท่านชม “มุมไบ กลิ่นอายตะวนัตกในฉบบัอินเดีย”มุมไบ (Mumbai) หรือ บอมเบย ์
(Bombay) ในอดีต มีฐานะเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอินเดีย ซึง่ครัง้
หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ท่ีแยกออกจากแผ่นดิน ก่อนจะเชือ่มต่อกนัเม่ือร่องนํ้าลําคลองตืน้เขินและ
กลายเป็นแหลมย่ืนออกไปใน ทะเลยาว 22 กิโลเมตร อย่างในปัจจบุนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา ของการตกเป็น
อาณานิคมมานานแลว้ แตเ่สน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่ตลอดเสน้ทางใน เมือง
มุมไบ ตึกรามบา้นชอ่ง และอาคารสําคญัๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคยงัมีใหเ้ห็น
มากมาย.. ท่านชมทศันียภาพเมือง “มุมไบ”  หรือนครลอนดอนแห่งอินเดียท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนั
งดงามครัง้เม่ือองักฤษยงัปกครองอยู่ มีทัง้แบบองักฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรบั เชน่ สถานีรถไฟ  The 
Prince of Wales Museum of Western India หรือ“พิพิธภณัฑแ์ห่งเวลล”์ และ “มหาวิทยาลยับอมเบย”์ 
(University of Bombay) ซึง่เป็นอาคารท่ีมี สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีสวยงาม วิคทอเรียเทอรมิ์นัส ท่ีทํา
การรฐับาลและอาคารมหาวิทยาลยัมุมไบ ท่ีสรา้งเลียนแบบกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ยงัมี “อาคารท่ีทํา
การรฐับาล” ท่ีสวยงาม “มหาวิทยาลยัมุมไบท่ีมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ละมา้ยคลา้ยหอนาฬิกาบิก๊เบนในประเทศ 
องักฤษ” สงูสง่าอวดสายตาแขกตา่งเมือง รวมถึงอาคารรา้นคา้ และโบสถใ์นคริสตศ์าสนา มุมไบ หรือ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=ellora%20caves%20aurangabad&source=images&cd=&cad=rja&docid=I7GHSDwjk8cKHM&tbnid=2GWulPpp2nlX4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://musetheplace.com/ellora-caves-maharashtra-at-a-glance/&ei=AtYRUpffEIuYrAel4YDIDQ&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNEYuVfU8j7mAXoV-ncHDEgArXNN-Q&ust=1376987001703038


 

 
 
 
 
 
                       บอมเบย ์ ยงัมีชือ่เสียงโด่งดงั ในฐานะ “ศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศันข์องประเทศ 

รวมทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีผลิตภาพยนตรม์ากท่ีสดุในโลก ประมาณ 800 เรื่องต่อปี” จนไดเ้รียกขานกนัว่า “บอลลี
วูด้” 

  ผ่านชม ถา่ยรูปเป็นที่ระลึก มรดกโลก แหง่แรก “สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส” หรือในชือ่ 

 
 
                        อินเดียใหม่ว่า “ฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส” ท่ีไดร้บัการตัง้ชือ่ตามพระนามพระราชนีิวิคตอเรีย ก่อสรา้งขึน้

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกบังานศิลปะแบบอินเดียอนัทรงคุณค่าจนไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก..ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

19.00 น. บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตรคาร/โรงแรม ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั…ราตรีสวสัดิ ์
                     ที่พกั ณ Hotel holidays Inn  (เมืองมุมไบ) หรือเทียบเท่า 
 

07.00 น บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. สถานที่แห่งสําคญัที่พลาดไม่ไดก้็คือ “ประตูสู่อินเดีย” (Gateway of India) ริมฝ่ังทะเลอาระเบียน 

ซึง่ถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมุมไบ สรา้งขึน้เพ่ือเป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจา้
จอรจ์ท่ี 5 และสมเด็จพระราชนีิแมรี่” ในปี ค.ศ.1911 เพ่ือทรงร่วมงานเดลีดารบรั ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะของทอ้งถิ่น กบั
แบบมุสลิมของรฐัคุชราต ประกอบกบัความสูงกว่า 
80 ฟุต ของประตูสู่อินเดีย ทําใหท่ี้น่ีเป็นท่ีหมาย
สําคญัแห่งแรกๆ ของนักท่องเท่ียวทั่วโลกท่ีเดินทาง
มาสู่มุมไบ ถ่ายรูปคู่กบั “ประตูชยั” (Gateway 
of India) จนถึงเวลานดัหมาย 

 

 

 
 

วนัที่-4 เมืองออรงักาบดั-ถํา้เอลโลร่า )ELLORA CAVES  (- มุมไบ  (B/L/D) 

 



 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําท่านเดินไปยงัท่าน้ําตรง GATEWAY OF 

INDIA เพื่อทําการขึน้เรือโดยสารมุ่งหน้าไป
ยงัถํา้เกาะชา้ง(เรือไมข้นาดไซดบ์รรจผูุโ้ดยสารได ้
ถึง50ท่านจะออกจากท่าประมาณทุกๆครึ่งช ัว่โมง
ออกจากเกาะไปประมาณ 45 นาที)ภายหลงัท่ีเรือ
แล่นออกจากท่านํ้าท่านสามารถเก็บบนัทึกภาพ
ประตูชยัท่ีอยู่ติดกบัโรงแรมสุดหรูทชัมาฮาล จะได ้
ชมภาพทิวทศันข์องท่าเมืองมุมไบตลอดเสน้ทาง
เดินทางท่านจะสามารถเห็นฐานทพัเรือของอินเดีย
ระหว่างทางสู่ เกาะดว้ย เยี่ยมชม มรดกโลก 
แหง่ที่สอง ...นําท่านล่องเรือกลางมหาสมุทร
อินเดีย สู่ “เกาะชา้ง” (Elephant Island) 
หรือ“ฆรบุรี” ถํา้ชา้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าว
หนา้เมืองมุมไบประมาณ1500กว่าปีมาแลว้กษตัริย ์
ราชวงศไ์ตรกูฏกะปกครองดินแดนท่ีราบสูงเผ่าเด
คขา่นตะวนัตกของอินเดียไดมี้รบัสัง่ใหท้ําการสรา้ง
ถํา้นี้ขึน้เพ่ืออุทิศถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระ
ศิวะเทพ จากนั้นนําท่านเคลื่อนยา้ยต่อโดย
เปลี่ยนเป็นนั่ง“รถไฟจิ๋ว”( วิ่งโดยไม่มีคนขบั
เน่ืองมาจากใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการควบคุม) 
ระยะทางไม่ถึงกิโลเมตรก็ถึงท่ีหมายรถไฟจะทําการ
จอดใหล้งพรอ้มเดินขึน้เขาเพ่ือไปเย่ียมชมถํา้ชา้ง
ตลอดทางขึน้จะมีพ่อคา้แม่คา้นําสินของมาวางขาย
อยู่เกลื่อนกลาดผนังถํา้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศิวนาฎราช” ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนรํา
โดยกระบวนท่านาฏยศาสตร1์08ท่าเพ่ือใหอ้ฎัจกัรทุกสิ่งในจกัวาลเคลื่อนท่ีไปอย่างสมดุล(คลา้ยกบัปราสาท
พนมรุง้)กลางถํา้มีประติมากรรมรูปมเหศวรตรีมูรติ“ หรือพระศิว3หนา้หรือรูปป้ัน3เศียรมีความสูงเกือบ20ฟีด
(TRIMURTI ) พระพกัตรต์รงกลางเป็นพระศิวะผูเ้มตตากรณุาหรือเรียกว่า“ จนัทรเศษมูรติ“พระพกัตรท์าง
ดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะปางดุรา้ยเรียกว่า“ไภรวะ” พระพกัตรท์างดา้นขวา จะเป็นใบหนา้สตรี ซึง่หมายถึง“ 
พระอมุาภควดี” ซึง่เป็นอคัรมเหสีของพระองค)์ถดัมานําท่านชมความงดงามของภาพ“ROYAL  WEDDING “ 
ระหว่างพระศิวะกบัพระอุมา(มีเรื่องเล่ากนัว่าก่อนชาติพระอุมาพระนางไดเ้กิดมาในนามอื่นน่ันคือพระสตีพ่อตา
เกิดรงัเกียจลูกเขยอีกทัง้พูดจาถากถางดูถูก พระนางสตีจึงทําการโดดเขา้กองไฟเพ่ือปกป้องเกียรติของพระ
สวามี ต่อมาเม่ือพระศิวะทราบจึงแผลงฤทธิท์ําการสงัหารคนท่ีทําใหห้ญิงคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก็์
แบกศพของนางสตีวิ่งรํ่าไหไ้ปรอบจกัรวาลประดจุ จะขาดใจเม่ือสิน้นางและพระองคก็์ไม่ทําการชายตามองหญิง
อื่นใดเลยจนกระทัง่พระสตีกลบัชาติมาเกิดใหม่ เป็นเทพธิดาแห่งภเูขาหิมาลยันามว่าพระอมุา“)ชมภาพพระศิวะ
ปราบอนัธกาสูธ( หมายถึงปราบปีศาจแห่งความมืด)ถดัมาดา้นขา้งตวัถํา้มีโพรงใหญ่ใตพื้น้เป็นแอ่งนํ้า
ธรรมชาติเขยีวใสคนอินเดียถือว่าเป็นนํ้าศกัดิสิ์ทธิเ์พราะอยู่ใตถ้ํา้... ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบั
เขา้ฝ่ัง 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
จานัน้ นําท่านเดินทางสู่ “วดัสิทธิวินยัยคั” (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ ในศาสนาฮินด ู  

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานองค ์ “พระพิฆเนศ” เทพ
เจา้แห่งความสําเร็จ ซึง่ต ัง้อยู่ในองค ์
มณฑปศกัดิสิ์ทธิ ์ ท่ีท่านจะสามารถ
สมัผัสไดถึ้งพลงัศรทัธา ทนัทีท่ีท่าน
กา้วเขา้สู่ภายในวดัท่ีคลาคลํ่าไปดว้ย
ฝูงชนท่ีมาเคารพสกัการะ หลงัจากท่ี
ท่านไดส้ ักการะองคท์่านแลว้ จะมี
พิ ธี ก ร ร ม ท่ี ป ร ะ ห ล า ด อี ก อ ย่ า ง ท่ี
จาํเป็นตอ้งทําคือ ใหท้่านไดก้ระซบิคํา
อธิษฐานต่อรูปป้ันหนู 2 ตน ท่ีถือ
เ ป็นพระสหายขององค ท์่ านด ้วย 
จากน้ันใหท้่านไดบ้ชูาเครื่องราง,รปูบชูาขององคท์่านตามอธัยาศยั  

19.00 น. บริการอาหารคํา่ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่สนานมบิน 
20.00 น. ถึง สนามบิน ฉตัราปตีศิวะจิ(Chhatrapati  Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจท็ แอรเ์วย ์  เที่ยวบินที่ AI330 
07.20 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ….กรงุเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 
***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 

 
 
 
 

วนัที่-5 มุมไบ – สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) (-/-/-) 

 



 

 
 
 
 
อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมมุมไบ+อะจนัตา้+ อลโรล่า 5วนั3คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 

 

กาํหนดการเดินทาง:  
พฤษภาคม – กนัยายน 2562 

25-29 พ.ค.62 / 22-26 มิ.ย.62 / 13-17 ก.ค.62 
10-14 ส.ค. / 21-25 ก.ย. 

ราคา 37,777 บาท (พกัเดีย่วเพิ่ม 5,500 บาท) 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งเตียงคู ่2 -3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น    ราคาทา่นละ  37,777.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว          ราคาทา่นละ   5,500.-   บาท  
 

กาํหนดการเดินทาง: ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 
19-23 ต.ค. / 16-20 พ.ย. / 10-14 ธ.ค. 

ราคา 39,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น     ราคาทา่นละ   39,900.- บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว         ราคาทา่นละ     6,500.- บาท   
 

กาํหนดการเดินทาง: ปีใหม่2563 
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 

ราคา 42,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น   ราคาทา่นละ  42,900.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว         ราคาทา่นละ   7,500.-   บาท   
 
 
 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเพ่ือความ
เหมาะสมไม่วา่จะเกิดจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถ
ดาํเนินการตามหมายกาํหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 

 

 

 

หรือเหล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและ
จาํตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1) บริษทัฯสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่ อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2) บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษทัฯไม่ 
สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคานึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาคญั) 

4) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีท่ีคณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 
6) เม่ือท่านทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิฉะน้ันทางบริษทั

ฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคํา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเท่ียวตามรายการท่ีระบคุา่ขีม่า้ท่ีหบุเขาโซนามารค์ (กรณีท่านไม่ขีม่า้ไม่คืนเงินในทกุกรณี) 
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 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 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ 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 (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทาํการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย
กอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่ฐานการโอน
เงินของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1) แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด**ชว่งท่ีไม่ใชเ่ทศกาลหรือวนัหยดุยาว**  
2) บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจาํทัง้หมด**(ยกเวน้ กรุป๊ที่มีการการนัตีคา่มดัจํากบัสายการบินหรือกรุป๊ที่มี

การการนัตีค่ามดัจาํที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้** 
3) แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั   **เฉพาะชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาว**   เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้

หม 
4) แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย100%   ของราคาทวัร ์  
5) แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 15,000 บาท 
6) แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
7) บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจานวน

ท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้ (10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
บริษทัตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

8) สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจาทัง้หมด 

9) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

10) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาํให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

11) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
12) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
13) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
14) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบตอ่ความ

เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้งหรือมีสิ่ง
ผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษทัฯไม่สามารถควบคมุได ้
หรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ  
 

 



 

 
 
 
 
   

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

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ 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) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ 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 กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรด
สอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ 
ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 



 

 
 
 
 
 
ขอ้ความซึง่ถือเป็นสาระสําหรบัท่านผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถกู
ปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ หมายรวมถึง
ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ี
บริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิ
ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่าย
ใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าวบริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้
เกียรติ ซึง่รว่มเดินทางเป็นสาํคญั 
 
 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

• รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว จาํนวน 2ใบเป็นรปูท่ี
ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่าน้ัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือ
เครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรปูสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชร้ปูท่ีถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

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

ประชาชน 
• สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 
 

ทองเทีย่วบางครัง้ขึน้อยูกบัสภาพอากาศและความ 
 

 

 


