
 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

มุมไบ” นครลอนดอนแห่งอนิเดีย ที่เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มทีั้ง

แบบอังกฤษโกธิค แบบอินเดยีผสมอาหรบั 

ถ้้าเอลโลรา ถ้า้อชันตา มรดกโลก พลังแห่งศรัทธา 

มหัศจรรย์ศาสนสถานในอินเดีย ปฏิมากรรมพุทธศาสนา

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMj4a2qtfQAhXEN48KHftaAs8QFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.komchadluek.net%2Fnews%2Fdetail%2F180731&usg=AFQjCNH5y8HfQ0qJAtJqYupVy_TTGY1vFA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMj4a2qtfQAhXEN48KHftaAs8QFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.komchadluek.net%2Fnews%2Fdetail%2F180731&usg=AFQjCNH5y8HfQ0qJAtJqYupVy_TTGY1vFA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMj4a2qtfQAhXEN48KHftaAs8QFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.komchadluek.net%2Fnews%2Fdetail%2F180731&usg=AFQjCNH5y8HfQ0qJAtJqYupVy_TTGY1vFA


 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 20-24 ต.ค./14-18 พ.ย./5-9 ธ.ค.61 
ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 
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รำยกำรท่องเทีย่ว 

วนัที ่1  
กรุงเทพฯ-มุมไบ/บอมเบย ์รฐัมหำรำษ (ประเทศอนิเดยี) 

......./อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
04.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้4  ประตูทำงเขำ้ที ่7 สำยกำรบนิ Jet Airways (9W) โดยเจา้หนา้ที่

บรษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  
กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั่น น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ
อย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

05.55 น.  ออกเดนิทำงสู่ มุมไบ (บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่9W 061 
 สำยกำรบนิจะบรกิำรเคร ือ่งดืม่และเสรฟ์ิอำหำรเชำ้บนเคร ือ่ง   
08.50  น. เดนิทำงถงึ(ตามเวลาทอ้งถิน่)สายการบนิถงึท่าอากาศยานสนามบนิฉัตรปตศีิวะจิ( CHHATRAPATI  SHIVAJI )  เมืองมุมไบ

ประเทศอนิเดยี ผ่านพธิกีารตรวจสอบคนเขา้เมอืงและ ผ่านด่านศุลกากรหลงัจากเสรจ็สิน้พธิกีารต่างๆน าท่านเดนิทางเขา้สู่
ตวัเมอืงมุมไบ (เวลำในประเทศอนิเดยีชำ้กวำ่ประเทศไทยอยู่1.30 ช ัว่โมง)    

 “มุมไบ กลิน่อำยตะวนัตกในฉบบัอนิเดีย”มุมไบ (Mumbai) หรอื บอมเบย ์(Bombay) ในอดตี มีฐานะเป็นเมือง
หลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี ซ ึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิ 
กอ่นจะเช ือ่มต่อกนัเมือ่รอ่งน า้ล าคลองตืน้เขนิ
และกลายเป็นแหลมยื่นออกไปใน ทะเลยาว 
22 กิโลเมตร อย่างในปัจจุบันแม ้ผ่านพ ้น
ช่วงเวลา ของการตกเป็นอาณานิคมมานาน
แลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยังคง
หลงเหลอืใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่ตลอดเสน้ทางใน 
เมอืงมุมไบ ตกึรามบา้นชอ่ง และอาคารส าคญัๆ ขนาดใหญ่ กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิยงัมใีหเ้ห็นมากมาย.. 

จำกนัน้ ท่ำนชมทศันียภำพเมอืง “มุมไบ”  หรอืนครลอนดอนแห่งอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามคร ัง้เมือ่องักฤษ
ยงัปกครองอยู่ มีท ัง้แบบองักฤษโกธคิ แบบอนิเดยีผสมอาหรบั เช่น สถานีรถไฟ  The Prince of Wales Museum of 
Western India หรอื“พิพธิภณัฑแ์ห่งเวลล”์ และ “มหาวทิยาลยับอมเบย”์ (University of Bombay) ซึง่เป็นอาคารทีม่ ี
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงาม วคิทอเรยีเทอรม์นัิส ทีท่ าการรฐับาลและอาคารมหาวทิยาลยัมุมไบ ทีส่รา้งเลยีนแบบ

กรุ งล อนดอน  ป ระ เท ศ อังกฤษ  ยั งมี 

“อ า ค ารที่ ท้ า ก ารรั ฐบ าล ” ที่

สวยงาม “มหาวิทยาลัยมุมไบที่มี

หอนาฬิกาขนาดใหญ่ละม้าย

คล้ ายห อ น าฬิ ก า บ๊ิ ก เบ น ใน



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

ประเทศ อังกฤษ” สูงสง่าอวดสายตาแขกต่างเมือง รวมถึงอาคารร้านค้า และโบสถ์ใน

คริสต์ศาสนา มุมไบ หรือ บอมเบย์ ยังมีชื่อเสียงโด่งดัง ในฐานะ “ศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตภาพยนตร์

มากที่สุดในโลก ประมาณ 800 เรื่องต่อปี” จนได้เรียกขานกันว่า “บอลลีวู้ด” 

 เยีย่มชม มรดกโลก แห่งแรก “สถำนีรถไฟวคิตอเรยีเทอมนิำส” หรอืในชือ่อนิเดยีใหม่ว่า “ฉัตรปต ีศิวาจเีทอมิ
นาส” ทีไ่ดร้บัการตัง้ช ือ่ตามพระนามพระราชนีิวคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ ผสมผสานกบั
งานศลิปะแบบอนิเดยีอนัทรงคณุค่าจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  สถำนทีแ่ห่งส ำคญัทีพ่ลำดไม่ไดก้็คอื “ประตูสู่อนิเดยี” (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอาระเบยีน ซ ึง่ถอืไดว้่า

เป็นสญัลกัษณข์องเมืองมุมไบ สรา้งขึน้เพื่อเป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยอืนมุมไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระ
ราชนีิแมร ี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงรว่มงานเดลดีารบรั ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กบั
แบบมุสลมิของรฐัคชุราต ประกอบกบัความสูงกว่า 80 ฟุต ของประตสูู่อนิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็นทีห่มายส าคญัแห่งแรกๆ ของ
นักท่องเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางมาสู่มุมไบ...น ำท่ำนเดนิไปยงัท่ำน ้ำตรง GATEWAY OF INDIA เพื่อท าการขึน้เรอืโดยสาร
มุ่งหนา้ไปยงัถ า้เกาะชา้ง(เรอืไมข้นาดไซดบ์รรจผุูโ้ดยสารไดถ้งึ50ท่านจะออกจากท่าประมาณทกุๆคร ึง่ช ัว่โมงออกจากเกาะ
ไปประมาณ 45 นาท)ีภายหลงัทีเ่รอืแล่นออกจากท่าน า้ท่านสามารถเกบ็บนัทกึภาพประตชูยัทีอ่ยู่ตดิกบัโรงแรมสดุหรูทชัมา
ฮาล จะไดช้มภาพทวิทศันข์องท่าเมอืงมุมไบตลอดเสน้ทางเดนิทางท่านจะสามารถเห็นฐานทพัเรอืของอนิเดยีระหว่างทางสู่
เกาะดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เยีย่มชม  มรดกโลก แห่งทีส่อง ...น ำท่ำนล่องเรอืกลำงมหำสมุทรอนิเดยี สู่ “เกำะชำ้ง” (Elephant Island) หรอื“ฆร
บุร”ี ถ ้ำช้ำง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหน้าเมืองมุมไบ
ประมาณ1500กว่าปีมาแลว้กษัตรยิร์าชวงศไ์ตรกูฏกะ
ปกครองดนิแดนทีร่าบสูงเผ่าเดคข่านตะวนัตกของอนิเดยี
ไดม้ีรบัส ั่งใหท้ าการสรา้งถ า้นีข้ ึน้เพือ่อทุศิถวายเป็นเทวส
ถานแด่องคพ์ระศิวะเทพ จำกนั้นน ำท่ำนเคลือ่นยำ้ย
ต่อโดยเปลีย่นเป็นนั่ง“รถไฟจิว๋”( วิง่โดยไม่มคีนขบั
เน่ืองมาจากใช ร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการควบคุม ) 
ระยะทางไม่ถึงกโิลเมตรก็ถงึทีห่มายรถไฟจะท าการจอดใหล้งพรอ้มเดนิขึน้เขาเพื่อไปเยีย่มชมถ า้ชา้งตลอดทางขึน้จะมี
พ่อคา้แม่คา้น าสนิของมาวางขายอยู่เกลือ่นกลาดผนังถ า้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศวินาฎราช” ลกัษณะพระศวิะเจา้
ทรงแสดงการฟ้อนร าโดยกระบวนท่านาฏยศาสตร1์08ท่าเพือ่ใหอ้ฎัจกัรทกุสิง่ในจกัวาลเคลือ่นทีไ่ปอย่างสมดลุ(คลา้ยกบั
ปราสาทพนมรุง้)กลางถ า้มีประตมิากรรมรูปมเหศวรตร ี
มูรต“ิ หรอืพระศิว3หน้าหรอืรูปป้ัน3เศียรมีความสูงเกอืบ
20ฟีด(TRIMURTI ) พระพักตรต์รงกลางเป็นพระศิวะผู ้
เมตตากรุณาหรอืเรยีกว่า“ จนัทรเศษมูรต“ิพระพกัตรท์าง
ดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะปางดุรา้ยเรยีกว่า“ไภรวะ” พระ
พกัตรท์างดา้นขวา จะเป็นใบหนา้สตร ีซ ึง่หมายถงึ“ พระอุ
มาภควด”ี ซึง่เป็นอคัรมเหสขีองพระองค)์ถดัมาน าท่านชม



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

ความงดงามของภาพ“ROYAL  WEDDING “ ระหว่างพระศวิะกบัพระอมุา(มเีร ือ่งเล่ากนัว่ากอ่นชาตพิระอุมาพระนางไดเ้กดิมา
ในนามอืน่น่ันคอืพระสตพ่ีอตาเกดิรงัเกยีจลกูเขยอกีทัง้พูดจาถากถางดูถกู พระนางสตจีงึท าการโดดเขา้กองไฟเพือ่ปกป้อง
เกยีรตขิองพระสวาม ีต่อมาเมือ่พระศวิะทราบจงึแผลงฤทธิท์ าการสงัหารคนทีท่ าใหห้ญงิคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก์็
แบกศพของนางสตวีิง่ร  า่ไหไ้ปรอบจกัรวาลประดุจ จะขาดใจเมื่อสิน้นางและพระองคก์็ไม่ท าการชายตามองหญงิอืน่ใดเลย
จนกระทั่งพระสตกีลบัชาตมิาเกดิใหม่ เป็นเทพธดิาแห่งภูเขาหมิาลยันามว่าพระอุมา“)ชมภาพพระศิวะปราบอนัธกาสูธ( 
หมายถงึปราบปีศาจแห่งความมดื)ถดัมาดา้นขา้งตวัถ า้มโีพรงใหญ่ใตพ้ืน้เป็นแอ่งน า้ธรรมชาตเิขยีวใสคนอนิเดยีถอืว่าเป็น
น า้ศกัดิส์ทิธิเ์พราะอยู่ใตถ้ า้... ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัเขำ้ฝ่ัง 

จำกนัน้อสิระ       ถ่ายรูปคู่กบั “ประตชูยั” (Gateway of India) ตามอธัยาศยั 
19.00 น. บรกิำรอำหำรค ่ำ หลงัอาหารเชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั…ราตรสีวสัดิ ์

ทีพ่กั ณ Hotel holidays Inn  (เมอืงมุมไบ) หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่2  
บอมเบย ์-ออรงักำบดั (บนิภำยในประเทศ) 

อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “วดัสทิธวินิยัยคั” 

(Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แก ่ใน
ศาสนาฮนิด ู สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นที่
ประดษิฐานองค ์“พระพฆิเนศ” เทพเจา้แห่ง
ความส าเรจ็ ซ ึง่ตัง้อยู่ในองคม์ณฑปศกัดิส์ทิธิ ์ที่
ท่านจะสามารถสมัผสัไดถ้งึพลงัศรทัธา ทนัททีีท่่าน
กา้วเขา้สู่ภายในวดัทีค่ลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนทีม่า
เคารพสกัการะ หลงัจากทีท่่านไดส้กัการะองคท่์าน
แลว้ จะมพีธิกีรรมทีป่ระหลาดอกีอย่างทีจ่ าเป็นตอ้ง
ท าคอื ใหท่้านไดก้ระซบิค าอธษิฐานต่อรูปป้ันหนู 2 ตน ทีถ่อืเป็นพระสหายขององคท่์านดว้ย จากน้ันใหท่้านไดบ้ชูา
เคร ือ่งราง,รูปบชูาขององคท่์านตามอธัยาศยั  น ำ
ท่ำนชมโดบกิำต (Dhobi Ghat) เป็น
สถานทีซ่กัผา้ (Washing Place) ทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมอืงมุมไบในฐานะลานซกัผา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก เพราะทีน่ี่ตอ้งใชล้กูจา้งในการซกัผา้มากถงึ
หา้พนัคนโดบกิาตมลีกัษณะเป็นลานทีท่ าเป็น
ชอ่งๆ วางแปลนอย่างเป็นระเบยีบ คนงานซกัผา้
ต่างกข็มขีมนัซกัผา้ในชอ่งของตนโดยการทบุๆ 
สิง่สกปรกออกจากผา้ ซ ึง่ผา้ทีน่ ามาซกัจะถกูส่ง
มาจากโรงแรมต่างๆ ทั่วเมอืงมุมไบแมว้่าโดบกิา
ตจะเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยความวุ่นวาย และ
เสยีงอกึทกึ แต่กเ็ป็นสถานทีม่เีสน่ห ์เป็นสสีนั และ
เป็นเอกลกัษณข์องมุมไบทีห่าดไูม่ไดใ้นทีอ่ืน่ๆ 
โดยเฉพาะการสะทอ้นภาพวถิชีวีติในเมอืงที่
แออดัหนาแน่นอย่างมุมไบ เราจะพบเห็น โดบกิาต กลายเป็นฉากประกอบในภาพยนตรห์ลายๆ เร ือ่ง ไม่ว่าจะเป็น Slum 
Dog Millionaire, Hisss รวมทัง้หนังทีช่ ือ่ Dhobi Ghat อกีดว้ย 

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนชมบำ้นท่ำนมหำตมะ คำนธ ี“คานธ”ี มหาบรุุษแห่งสนัตภิาพสู่ทะเลอาหรบั ซ ึง่ตอนนีเ้ปิดเป็นพิพธิภณัฑท่์าน
จะไดเ้ห็นหอ้งท างานหอ้งนอน และของใชข้องท่าน แมแ้ต่ภาพวนัทีท่่านสิน้ลมหายใจสดุทา้ยจากกระสนุปืน 
จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงมุมไบ...กอ่นเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู่เมอืงออรงักาบาด 

14.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิภำยในประเทศเพือ่เดนิทำงสู่ออรงักำบำด 
16.40 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงออรงักาบดั โดยสำยกำรบนิเจ็ท แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่  9W 7148 
17.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงออรงักาบดั ตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  
19.00 น. บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมอสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั   

ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ (เมอืงออรงักำบดั) 



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

วนัที ่3  
เมอืงออรงักำบำด( AURANGABAD )- อะชนัตำ้  ( AJANTA CAVES ) “  ถ ำ้มรดกโลก “ 

อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่.. ถ ำ้อชนัตำ้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. )  
 มรดกโลกแห่งทีส่ำม ถ ้ำอะชนัตำ้ ( AJAMTA CAVE ) ตัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีถ า้อะชนัตา้“ ถ า้มรดกโลก”(ถ า้จะท า
การปิดใหบ้รกิารทกุวนัจนัทร)์แบ่งออกเป็น2ยคุโดยในยคุแรกประมาณศตวรรษที2่กอ่นครสิตศกัราช ไดถ้กูสรา้งออกมาใน
รูปลกัษณะของ” วหิาร” ( วตัถุประสงคเ์พื่อปฏบิตัสิมาธ–ิของเหล่าพระภกิษุ)และ“เจดยี“์ (เพื่ออทุศิแด่องคพ์ระพุทธเจา้) มี
หลกัฐานเป็นภาพเขยีนสนี า้บนผนังทีถ่่ายทอดถงึเร ือ่งราวชาดกเขา้ใจถงึพุทธประวตัเิพราะมกีารใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณ์
แทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชือ่ของชาวเถรวาทยุคทีส่องประมาณครสิศตวรรษที5่-6ไดม้ีการเพิ่มเตมิโดยแกะสลกั
พระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวห์ลายพระองคบ์นเจดยีแ์ละบนผนังวหิารในแบบความเชือ่แบบใหม่หรอืตามแบบของชาว
มหายานถ า้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถอืเป็นถ า้ทีม่กีารเจาะเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่จนไดร้บัเป็น สิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 
8 ของโลกทีม่อีายมุากกว่า2000ปีและภายในถ า้ก็มถี า้มหมึาขนาดใหญ่อกีกว่า30ถ า้ โดยผนังถ า้มภีาพจติกรรมฝาผนังที่

มอีายนัุบกว่า1200 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรท้องถิ่น บรเิวณใกล ้ถ ำ้อะชนัตำ้ 
 เยีย่มชมน ำท่ำนเขำ้ชมสถำปัตยกรรมของถ ำ้อะชนัตำ้ต ัง้แต่ถ ำ้แรก 
 เกรด็ย่อ :ถ า้เบอร2์เป็นถ า้ของฝ่ายมหายานมชี ือ่เสยีงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถ า้เบอร3์เป็นถ า้เล็กๆไม่มี

ค่อยมอีะไรน่าสนใจ  
 ถ า้เบอร ์4 มคีวามกวา้งใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาถ า้ทัง้หมด ดา้นหนา้มรีูปแกะสลกัพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร อกีทัง้พระพุทธรูป

ปางประทบัยนื ส่วน 
 ถ า้เบอร ์5 ยงัท าการสรา้งไม่เสรจ็ 
 ถ า้เบอร ์6มีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาที่มีพระสรรีะแตกต่างจากถ า้อื่นอกีทัง้เป็นหินชนิดเดียวกบัถ า้รอบๆองค ์

พระพุทธรูปมภีาพวาดทีผ่นังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถ า้มตีวัหนังสอืเขยีนไวว้่า MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมอืกระแทก
หรอืเคาะทีก่ลางเสาจะมเีสยีงดงักงัวาลออกมา)  



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

 ถ า้เบอร ์7 ดา้นในของถ า้ มีพระพุทธรูปแกะสลกัทีผ่นังถ า้ ลกัษณะคลา้ยกบัคร ัง้ทีพ่ระพุทธองคท์รงแสดง ยมกปาฏิหารยิ ์
แตกต่างจากถ า้เบอร ์2 ตรงทีเ่ป็นภาพวาด แต่ทีถ่ า้เบอร ์7 นีแ้กะสลกัหนิแทน อกีทัง้ตรงกลาง ประดษิฐานพระประธานราย
ลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูป ปางประทบัยนื และ เหล่าเทพเทวดา 

 ถ า้เบอร ์9 และ 10 เป็นถ า้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสงูยาว มชีอ่งรบัแสงอยู่ดา้นบน  
 ถ า้เบอร ์11-12-13 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัไม่มรีายละเอยีด เพยีงแต่ทีถ่ า้เบอร ์12 มอีงคพ์ระประธาน  
 ถ า้เบอร ์14 เป็นถ า้เล็กๆ ทีนั่กวทิยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นส านักงาน  
 ถ า้เบอร ์16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ที่เพิ่งแต่งงานกบั พระนันทะ ก าลงัเฝ้ารอพระสวามี

กลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากทีพ่ระพุทธ องคท์รงพาพระนันทะไปบวชภายในยงัมพีระประธานในถ า้เชน่เดยีวกนั  
ฯลฯ ...จนถงึถ ำ้สุดทำ้ยไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัเมอืงออรงักำบำดเสน้ทำงเดมิ โดยทำงรถ ( ใช้
เวลำประมำณ  2.30 ช ัว่โมง ) อสิระ ชอ้ปป้ิง สิน้คา้พืน้เมอืงของออรงักาบาด 

19.00 น.  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัคำร หรอืเทยีบเท่ำ       
ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ (เมอืงออรงักำบดั)  

วนัที ่4  
เมอืงออรงักำบำด( AURANGABAD )- ถ ำ้เอลโลรำ่ (ELLORA CAVES )-ป้อมดำลำตำบำด –ออรงักำบำด 

อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
07.00  น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ถ ้ำเอลโลรำ่(ถ า้ปิด

วนัองัคาร)(ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม.) 
“ถ า้ของ3ศาสนาอนิดูพุทธและเชน ที่อยู่
รวมกนั” เป็นอีกหน่ึงกลุ่มถ า้ที่ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกในปี 2526 ตั้งอยู่ในเทือกเขา
จรนันทร ีถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างพุทธ
ศตวรรษที1่2 ถงึ15 โดยการเจาะเขา้ไปใน
ภูเขาเช่นเดียวกบักลุ่มถ า้อะจนัตา้ที่เรยีง
ตัวจากเหนือไปใตเ้ป็นระยะทางรวมกัน
ประมาณ  2 กิโลเมตร  ภายในมีภ าพ
แกะสลกัของเหล่าทวยเทพทีม่คีวามวจิติร
งดงามหาชมไดย้าก 

 ระหว่ำงทำงผ่ำนชม “ป้อมเดำลำตำ
บดั” ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัครี ี
ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะ
และถูกกษตัรยิอ์ลาอดุดนิคลัจ ิชาวมุสลมิ
ยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวง
อินเดียภายใตก้ารปกครองของกษัตรยิ ์
มุสลิมอยู่พักหน่ึง ก่อนถูกทิง้รา้งยา้ยไป
สรา้งเมืองออรงักาบดั ชมซากมสัยิดทีย่งั
เหลือซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อม
ปราการ พระราชวงับนเสาอายกุว่า 700 ปี สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิออรงักาบดั   

จำกนัน้ เยีย่มชมมรดกโลกแห่งทีส่ ี ่ ถ า้เอลโลรา่(ELLORA CAVES ) (ถ า้จะปิดใหบ้รกิารทกุวนัองัคาร ) ชมความงามทีย่ ิง่ใหญ่ของ
หมู่ถ า้ทีเ่กดิจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหนิทัง้ลกูดว้ยฝีมอืสาวก 3 ศาสนาทีแ่ข่งขนักนัคอื ศาสนาฮนิด ูพุทธ และเชนถ า้เอล
โลรา่มีท ัง้หมด 34 ถ า้ โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ า้ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถดัมา 17 ถ า้คอื เทวาลยัของชาวฮินดู และ 
วหิารถ า้ลกัธ ิเชน 5 ถ า้  สถานที ่แห่งนี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถอืเป็นถ า้ทีเ่กดิจากการแกะสลกั
ภูเขาทัง้ลกูออกเป็นเร ือ่งราวทีเ่กีย่วกบั ศาสนา  น าท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปทีม่อีายมุากกว่า 1200 ปี ภายในถ า้ยงัมี
ภาพแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจงอกีมากมาย อาท ิองคพ์ระศิวะ พระพรหม  พระนารายณ ์พระพฆิเนศ  ชา้งเอราวณั อกีทัง้
ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถอืเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีส่ดุ เป็นทีท่ีม่ศีวิลงึคเ์ป็นจดุศูนยก์ลาง                         

12.30 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่ ออรงักำบดั ชม บบี ีกา มกับารา (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งความรกั สรา้ง

โดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้งเพื่อร าลกึถงึพระมารดา พระนาง บกีมัราเบยี อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะ



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

คลา้ยทชัมาฮาล จากน้ันแวะใหท่้านชอ้ปป้ิง ซ ือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั อาท ิเชน่ เคร ือ่งทองเหลอืง ผา้ปักลายโบราณที่
จ าลอง มาจากผนังถ า้ อาย ุ1,200ปี และเคร ือ่งประดบัลวดลายแปลกตา 

                        ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นกลบัสู่สนามบนิเมอืงออรงักาบดั 
18.20 น. เหริฟ้ำสู่เมอืงมุมไบ โดยสำยกำรบนิ เจท แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่9W 7149 
19.10 น. ถงึ สนำมบนิ ฉตัรำปตศีวิะจ(ิChhatrapati  Shivaji) ท่ำอำกำศยำนมุมไบ  

อสิระอำหำรเย็นภำยในสนำมบนิโดยม ีCash Back กลบัใหท้่ำนคนละ 500 รูปี 

วนัที ่5  
เมอืงออรงักำบำด-สนำมบนิมุมไบ-สนำมบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

อำหำรเชำ้ / …….  / ……..   
01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจ็ท แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่9W 062 
06.50 น.       เดนิทางถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

 
หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบ

ค้าแนะน้าการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการท้ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท้าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 

การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็น

สาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ  

 
อตัรำค่ำบรกิำร  (โปรแกรมมมุไบ+อะจนัตำ้+ อลโรล่ำ 5วนั3คนื) 
น่ืองจำกเป็นต ัว๋รำคำพเิศษจงึไมส่ำมำรถ REFUND ได ้

รำคำ 38,900 บำท 
วนัที ่ 20-24 ต.ค./14-18 พ.ย./5-9 ธ.ค.61 

วนัที ่23-27 ม.ค./06-10,20-24 ก.พ./13-17,27-31 ม.ีค.62  
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งเตยีงคู่ 2 -3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ  38,900.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว        ราคาท่านละ   6,500.-  บาท   

**รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ชำวไทยเทำ่นัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณมีผีู้เดนิทางไมถ่งึ 16+ ทา่น 

รำคำ 40,900.- บำท 
ปีใหม่: 29 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   40,900.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว     ราคาท่านละ   7,500.-  บาท   
**รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ชำวไทยเทำ่นัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณมีผีู้เดนิทางไมถ่งึ 16+ ทา่น 

 

 



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่(ทีท่ำ่นควรทรำบกอ่นส ำรองทีน่ั่ง) 
กรุณำช ำระเงินมดั ท่ำนละ 10,000 บำท พรอ้มส่งส ำเนำหน้ำหนังสอืเดนิทำง ทำงแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงักำรจอง
ภำยใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช ำระท ัง้หมดก่อนเดนิทำงภำยใน 25 วนั และส่งมอบเอกสำรกำรเตรยีมกำรยืน่ขอวซีำ่
ตำมทีก่ ำหนด *** 

❖ หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาทีเ่บอร ์02-235-7573 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงิน
ของท่านทางโทรศัพทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บรษิัทฯกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ
ล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่
มเีงือ่นไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 
อตัรำค่ำบรกิำรรวม : 
✓ ตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป- กลบั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ-ออรงักาบดั-มุมไบ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดัโดยสายการบนิเจ็ทแอรเ์วย ์
✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบนิ  
✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุ (พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน) 
✓ รถโคช้ปรบัอากาศตลอดการเดนิทาง  
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ 
✓ อาหารไทยเสรมิ+ขนมแจกบนรถวนัละ 2 คร ัง้ต่อท่าน/ต่อวนั  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามระบุ 
✓  หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยบรกิารและดูแลตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 5000,000 บาท) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บั

บรษิทัประกนัชวีติ 
✓ ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทำ่นัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม : 
• ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทิีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
• ค่าท าเอกสารผูถ้ือต่างดา้ว 
• ค่าภาษีหกั ณทีจ่า่ย 3%ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
• ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั   
• ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ วนัละ  25 USD/วนั/ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้ำทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจในบรกิำรของท่ำน 
• ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรมและสนำมบนิ ซ ึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 

 

กำรใหท้ปิตำมธรรมเนียมทำงบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของท่ำนเพือ่เป็นก ำลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
กำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าหอ้งพกัโดยตรงหรอื
ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทีอ่าจขอเงินคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคนื
เงนิเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่า 
จากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน้ันๆ 
 



 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  
 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 
❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 

วนักอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) 
เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ เมือ่ท่านท าการซ ือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**หมำยเหตุ ** ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะยดึถอืควำม
ปลอดภยัเป็นหลกั และรำยกำร-รำคำทวัร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิโดย
จะยดึประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจ
ไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุ
นานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ให ้
เกดิความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ 
การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงโดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 

• รูปถ่ำยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รูป พืน้หลงัสขีาว  
• หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุมำกกวำ่ 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
• ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ชุด 
• ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 
• ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ 2 ชุด 
• ส ำเนำหน้ำวซีำ่ทีเ่คยเดนิทำงไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

ทอ่งเทีย่วบางครัง้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความ 
 


