
 



 



 



รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ – มุมไบ - ออรงักาบดั - L D 
03.00น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่9-10 แถว W  สายการบนิ

แอร ์อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  
05.40 น. ออกเดนิทางสู่ มุมไบ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยีเทีย่วบนิที ่AI331 
08.25น. เดนิทางถงึฉตัราปตศีวิะจ(ิChhatrapatiShivaji) ท่าอากาศยานมุมไบเดมิชือ่ บอมเบย ์(Bombay) ที่ต ัง้

อยู่บนรมิฝั่งทะเลอาหรบัในประเทศอนิเดยี ท่ามกลางชายฝั่งที่ทอดยาวกบัภูเขาสูงที่ปกคลุมดว้ยป่าเขตรอ้นชืน้
และป่าผลดัใบ มุมไบมีความส าคญัในฐานะเป็นเมืองท่าที่ส าคญัทางฝั่งทะเลอาหรบัของอนิเดยี และเป็นเมืองหลวง
ของรฐัมหาราษฏระ ในชว่งเวลาระหว่าง พ.ศ. 2230 – 2503 ค าว่าบอมเบยเ์ป็นทัง้ช ือ่เมืองและชือ่รฐัที่เมืองบอม
เบยเ์ป็นศูนยก์ลาง โดยใน พ.ศ. 2230 บรษิทัอนิเดยีตะวนัออกขององักฤษไดใ้ชเ้มืองบอมเบยเ์ป็นที่ต ัง้ส านักงาน
ใหญ่ และสถาปนาเขตปกครองของตนเองขึน้ เมื่ออนิเดยีไดร้บัเอกราชใน พ.ศ. 2490 บอมเบยย์งัมีฐานะเป็นรฐั
ของอนิเดยี จน พ.ศ. 2503 จงึแบ่งรฐับอมเบยอ์อกเป็นสองส่วนตามภาษาที่ใช ้คอืบรเิวณที่ใชภ้าษาคุชราตตัง้
เป็นรฐัคุชราต และส่วนที่ใชภ้าษามราฐตี ัง้เป็นรฐัมหาราษฏระ โดยบอมเบยเ์ป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ค า
ว่าบอมเบยจ์งึหมายถงึชือ่เมืองเพยีงอย่างเดยีวที่ว่าของค าว่าบอมเบยม์ีที่มาหลายอย่าง บา้งว่ามาจากชือ่
เทพธดิาในทอ้งถิน่คอืมุมบาเทว ีบา้งว่ามาจากภาษาโปรตุเกส Bombahiaแปลว่าอ่าวที่ด ีบอมเบยม์ีลกัษณะ
เป็นเกาะเล็ก 7 เกาะที่เช ือ่มรวมกนั ต่อมา ไดร้วมเขา้กบัเกาะซาลเซตตท์างดา้นเหนือ บรเิวณนีเ้ป็นแหล่งที่อยู่
ของมนุษยม์าแต่โบราณ บา้งว่าเกีย่วขอ้งกบัพระนางมุมบาเทว ีซึง่เป็นเทพฮนิดูประจ าเมืองหมู่เกาะบอมเบยใ์น 
พ.ศ. 2077 ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของโปรตุเกสที่เขา้มาบุกเบกิการคา้ทางทะเล ต่อมา เมืองนีก้ลายเป็นสนิสอด
ของชาลสท์ี่ 2 แห่งองักฤษ เมื่อพระองคอ์ภเิษกสมรสกบัเจา้หญงิแคเทอรนีแห่งโปรตุเกสเมื่อ พ.ศ. 2204 และ
พระเจา้ชาลสท์ี่ 2 ไดใ้หบ้รษิทัอนิเดยีตะวนัออกขององักฤษเชา่เกาะนีใ้น พ.ศ. 2011 ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ขา้มาตัง้
ส านักงานที่น่ีเมื่อ พ.ศ. 2230 เมื่อการคา้เจรญิรุง่เรอืง ท าใหบ้อมเบยก์ลายเป็นเมืองที่มีการพฒันาตามแบบ
ตะวนัตก และเป็นที่ต ัง้ของมหาวทิยาลยับอมเบย ์ที่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งที่ 2 ในอนิเดยี และยงัมีบทบาทในการ
เรยีกรอ้งเอกราชเพราะเป็นที่ประชมุคร ัง้แรกของสภาคองเกรสแห่งชาตอินิเดยีเมื่อ พ.ศ. 2428 



ชม “มุมไบ กลิ่นอายตะวนัตกในฉบบัอนิเดยี”มุมไบ (Mumbai) หรอื บอมเบย ์(Bombay) 
ในอดตี มีฐานะเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี ซึง่คร ัง้หน่ึงเคย
เป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิ ก่อนจะเชือ่มต่อกนัเมื่อรอ่งน ้าล าคลองตืน้เขนิและ
กลายเป็นแหลมยืน่ออกไปใน ทะเลยาว 22 กโิลเมตร อย่างในปัจจบุนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา ของการตก
เป็นอาณานิคมมานานแลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่ตลอด
เสน้ทางใน เมืองมุมไบ ตกึรามบา้นชอ่ง และอาคารส าคญัๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิยงัมีใหเ้ห็นมากมาย..ผ่านชม ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลึก มรดกโลก แห่งแรก“สถานีรถไฟ
วคิตอเรยีเทอมนิาส”หรอืในชือ่อนิเดยีใหม่ว่า “ฉัตรปต ีศวิาจเีทอมินาส” ทีไ่ดร้บัการตัง้ช ือ่ตามพระ
นามพระราชนีิวคิตอเรยี ก่อสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ ผสมผสานกบังานศลิปะ
แบบอนิเดยีอนัทรงคณุค่าจนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก.. 

 
น าท่านชม โดบกิาตDhobi Ghatลานซกัผา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แหล่งซกัผา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก
กลางนครมุมไบ ใชลู้กจา้งซกัผา้มากกว่าหา้พนัคนต่อวนัไม่ใชแ่ค่ Slum Dog Millionaire เท่าน้ันที่
ใชฉ้ากหลงัจากชมุชนแห่งนี ้ภาพยนตรเ์รือ่ง Dhobi Ghatเองก็บอกเล่าเรือ่งราวความแออดัจากฉาก
ในสลมัเชน่กนั โดยโดบิกาต (Dhobi Ghat) มีชือ่เสียงขึน้มาจากการเป็นลานซกัผา้เปิดโล่งทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในมุมไบและใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่ค าว่า “Dhobi” แปลว่า “ผูซ้กั” น่ันเองโดบิกาต กลายเป็นจดุสนใจ
ของนักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีท่ีช่าวตะวนัตกไม่เคยเห็นมาก่อน มีจดุใหผู้ม้าเยอืนเดนิเทีย่วชมและถ่ายรปู
เป็นทีร่ะลึกกลบัไป จนกลายเป็นเอกลกัษณข์องอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยความอกึทกึ วุ่นวาย แต่ยงัคงเสน่ห ์
ในแบบน้ันไวเ้ป็นอย่างด ีดงัเชน่ทีพ่บในซีรสีอ์นิเดยีจนัทรคปุต ์ศกึรกัชงิบลัลงักก์็มีเสน่หต์่างไปอกีแบบ
เชน่กนั 
 



น าท่านเดนิทางสู่ “วดัสทิธวินัิยยคั” (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ ในศาสนา
ฮินด ู สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายใน
เป็นทีป่ระดษิฐานองค ์“พระพิฆเนศ ” 
เทพเจา้แห่งความส าเรจ็ ซึง่ต ัง้อยู่ใน
องคม์ณฑปศกัดิส์ิทธิ ์ทีท่่านจะ
สามารถสมัผสัไดถ้งึพลงัศรทัธา 
ทนัททีีท่่านกา้วเขา้สู่ภายในวดัที่
คลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนทีม่าเคารพ
สกัการะ หลงัจากทีท่่านไดส้กัการะ
องคท่์านแลว้ จะมีพิธกีรรมที่
ประหลาดอกีอย่างทีจ่ าเป็นตอ้งท าคอื 
ใหท่้านไดก้ระซบิค าอธษิฐานต่อรปู
ป้ันหนู 2 ตน ทีถ่อืเป็นพระสหายของ
องคท่์านดว้ย จากน้ันใหท่้านไดบู้ชา
เครือ่งราง,รปูบูชาขององคท่์านตามอธัยาศยั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณภตัตาคารจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่นามบินเพ่ือเดนิทางไป            ออ
รงักาบดั 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ ออรงักาบดั โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI442 
16.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงออรงักาบดั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั“เมอืงออรงักาบดั”  ตัง้อยู่

ทางทศิตะวนัออกของเมืองมุมไบ รฐัมหาราษฏระ ครอบคลุมพืน้ที ่200 ตร.กม. เป็นเมืองทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ
แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการจดทะเบียนโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกถงึ 2 แห่ง ไดแ้ก่ถ า้อะจนัตาและ
ถ ้ําเอลโลรา่ซึง่เป็นศาสนสถานทีข่ดุเข็าไปในหนิบาซอลต์( แกรนิตแข็ง) โดยขดุจากหนิกอ้นเดยีวจน
เป็นวหิารขนาดใหญ่ตัง้ขึน้เมื่อปี 2153 โดยสุลต่าน MurtazaNizam Shah II บนหมู่บา้นชือ่ Khirki
และไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็นFatehpurต่อมาเป็นศนูยบ์ญัชาการของกษตัรยิ ์Aurangazebแห่งราชวงศโ์มกลุ 
(Moghul) ซึง่ใชเ้มืองนีเ้ป็นฐานในการปกครองอนิเดยีตอนใตจ้ากน้ัน จงึไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น “ออรงัคาบดั” 
ตามชือ่ของกษตัรยิด์งักล่าว 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั Lemon Tree Aurangabadหรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่2 ออรงักาบดั - ถ า้อะจนัตา้ - ออรงักาบดั B L D 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ .. ถ า้อชนัตา้( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. )มรดกโลก

แห่งทีส่าม ถ า้อะชนัตา้ (AJANTA CAVE )ตัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมที่ยิง่ใหญ่ที่สุด
ของอนิเดยีถ า้อะชนัตา้“ ถ า้มรดกโลก”(ถ า้จะท าการปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร)์แบ่งออกเป็น2ยคุ
โดยในยคุแรกประมาณศตวรรษที่2กอ่นครสิตศกัราช ไดถ้กูสรา้งออกมาในรปูลกัษณะของ ” 
วิหาร ” ( วตัถปุระสงคเ์พือ่ปฏิบตัสิมาธิ –ของเหล่าพระภิกษุ)และ “เจดยี ์“ (เพือ่อทุิศแดอ่งค ์
พระพทุธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขยีนสีน ้าบนผนังที่ถา่ยทอดถงึเร ือ่งราวชาดกเขา้ใจถงึพทุธ
ประวตัเิพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระพทุธเจา้โดยตามความเชือ่ของชาวเถรวาท
ยคุที่สองประมาณครสิศตวรรษที่5-6ไดม้ีการเพิม่เตมิโดยแกะสลกัพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัว ์



หลายพระองคบ์นเจดยีแ์ละบนผนังวิหารในแบบความเชือ่แบบใหม่หรอืตามแบบของชาวมหายาน
ถ า้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถอืเป็นถ า้ที่มีการเจาะเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่จนไดร้บัเป็น 
สิ่งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกที่มีอายมุากกว่า2000ปีและภายในถ า้ก็มีถ า้มหึมาขนาดใหญ่อกี
กว่า30ถ า้ โดยผนังถ า้มีภาพจติกรรมฝาผนังที่มีอายนุับกว่า1200 ปี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บรเิวณใกล ้ถ า้อะชนัตา้ 
 เยีย่มชมน าท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถ า้อะชนัตา้ต ัง้แต่ถ า้แรก  
 กองโบราณคดอีนิเดยีแนะน าว่าควรเขา้ชมถ า้ 1 , 2, 9, 10, 16, 17, 19 ทีม่คีวาม

งดงามลอืเลือ่งชวนซาบซึง้ และพลาดไม่ไดก้บัถ า้ 26 

 
 เกรด็ย่อ  
 ถ า้เบอร1์เป็นวดัถ า้สรา้งถวายพระโพธสิตัว ์ถอืเป็นถ า้ที่สมบูรณท์ี่สุดถ า้หน่ึงของกลุ่มวดัถ า้อชนั

ตา แกะสลกัภายในถ า้จะมีเร ือ่งราวพทุธประวตั ิ เทพเจา้ สถปู สตัว ์พระโพธสิตัวว์ชัรปาณี รปู
แกะสลกัตอนพระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอสิิปตนมฤคทายวนั สารนาถ  ใกลเ้มืองพาราณ
สี ภาพจติกรรมมีภาพพระโพธสิตัว ์ภาพพชิติมารกอ่นตรสัรู ้ ภาพมเหสีของนันดะก าลงัเศรา้โศ
รกที่ท่านก าลงัจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภิกษุสาวก 

 ถ า้เบอร2์เป็นถ า้ของฝ่ายมหายานมีชือ่เสียงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถ า้เบอร3์
เป็นถ า้เล็กๆไม่มีคอ่ยมีอะไรน่าสนใจ  

 ถ า้เบอร ์4 มีความกวา้งใหญ่ที่สุดในบรรดาถ า้ท ัง้หมด ดา้นหนา้มีรปูแกะสลกัพระโพธสิตัวอ์วโลกิ
เตศวร อกีทัง้พระพทุธรปูปางประทบัยนื ส่วน 



 ถ า้เบอร ์5 ยงัท าการสรา้งไม่เสรจ็ 
 ถ า้เบอร ์6มีพระพทุธรปูปางแสดงปฐมเทศนาที่มีพระสรรีะแตกตา่งจากถ า้อืน่อกีทัง้เป็นหินชนิด

เดยีวกบัถ า้รอบๆองคพ์ระพทุธรปูมีภาพวาดที่ผนังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถ า้มีตวัหนังสือ
เขยีนไวว้่า MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมือกระแทกหรอืเคาะที่กลางเสาจะมีเสียงดงักงัวาล
ออกมา)  

 ถ า้เบอร ์7 ดา้นในของถ า้ มีพระพทุธรปูแกะสลกัที่ผนังถ า้ ลกัษณะคลา้ยกบัคร ัง้ที่พระพทุธองค ์
ทรงแสดง ยมกปาฏิหารยิ ์แตกตา่งจากถ า้เบอร ์2 ตรงที่เป็นภาพวาด แตท่ี่ถ า้เบอร ์7 นีแ้กะสลกั
หินแทน อกีทัง้ตรงกลาง ประดษิฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพทุธรปู ปางประทบัยนื และ 
เหล่าเทพเทวดา 

 ถ า้เบอร ์9 และ 10 เป็นถ า้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสูงยาว มีชอ่งรบัแสงอยูด่า้นบน  
 ถ า้เบอร ์11-12-13 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นที่พกัอาศยัไม่มีรายละเอยีด เพยีงแตท่ี่ถ า้เบอร ์12 มีองค ์

พระประธาน  
 ถ า้เบอร ์14 เป็นถ า้เล็กๆ ที่นักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นส านักงาน  
 ถ า้เบอร ์16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ที่เพิง่แตง่งานกบั พระนันทะ 

ก าลงัเฝ้ารอพระสวามีกลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากที่พระพทุธ องคท์รงพาพระนันทะ
ไปบวชภายในยงัมีพระประธานในถ า้เชน่เดยีวกนั  ฯลฯ  

 ถ า้เบอร ์17  
 ถ า้เบอร ์18 เป็นถ า้รปูสี่เหลี่ยมมีแกะสลกัเสาแปดเหลี่ยมเป็นฐานรองรบัตวัถ า้ 
 ถ า้เบอร ์19ภายในถ า้มีเจดยีข์นาดเล็กโดยมีเสาลอ้มรอบตวัองคเ์จดยีเ์ล็ก องคเ์จดยีต์รงกลางมี

ภาพแกะสลกัพระพทุธรปูบนยอดเป็นฉัตรสามช ัน้ซอ้นกนั 
 ถ า้เบอร ์20มีขนาดเล็ก บางส่วนคลา้ยกบัถ า้หมายเลข 1 และเสาหลกัคลา้ยถ า้หมายเลข 2 มี

นาค มกร หอ้งโถงไม่มีแกะสลกัเสาบางเสาแกะสลกัยงัไม่เสรจ็สมบูรณ ์มีการแกะสลกัเจดยีท์รงสิ
กขร 

 ถ า้เบอร ์21ภายในมีภาพแกะสลกัคลา้ยกบัถ า้ที่ผ่านมาเชน่ตวัมกร นาค ยกัษ ์ยกัษี 
 ถ า้เบอร ์22มีขนาดเล็ก มีภาพแกะสลกัพระพทุธเจา้ พระโพธสิตัวม์ณัชศูร ีพระโพธสิตัวไ์มตรยีะ

ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์ฐานเป็นดอกบวั 
 ถ า้เบอร ์23-25 ยงัสรา้งไม่สมบูรณ ์
 ถ า้เบอร ์26ปรากฎภาพสลกัตอนพระพทุธเจา้ผจญมารอสิตรทีี่มาล่อลวงและพระพทุธรปูปาง

ปรนิิพพานทางดา้นซา้ยซึง่พทุธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมากราบนมสัการ ท่องบทสวด
สรรเสรญิพระพทุธองคผ์ูท้รงน าทางสว่างในใจพทุธศาสนิกชนทั่วโลก 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงออรงักาบาดเสน้ทางเดมิ โดยทางรถ ( ใชเ้วลา
ประมาณ  2.30 ชัว่โมง )ชม บบี ีกา มกับารา ( BiBiKaMaqbara)สรา้งเพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่ง
ความรกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้งเพ่ือร าลึกถงึพระมารดา พระนาง บีกมัราเบีย อเุด 
ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัที ่         
ออรงักาบดั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 



ทีพ่กั Lemon Tree Aurangabadหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที-่3 ออรงักาบดั - ถ า้แอลโรล่า - ออรงักาบดั - มุมไบ B L D 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ถ า้เอลโลรา่(ถ า้ปิดวนัองัคาร)ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม. “ถ า้ของ3ศาสนาอนิดู

พุทธและเชน ทีอ่ยู่รวมกนั ” เป็นอกีหน่ึงกลุ่มถ า้ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกในปี 2526 ตัง้อยู่ในเทอืกเขาจรนันทร ีถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างพุทธศตวรรษที1่2 ถงึ15 โดย
การเจาะเขา้ไปในภูเขาเชน่เดยีวกบักลุ่มถ า้อะจนัตา้ทีเ่รยีงตวัจากเหนือไปใตเ้ป็นระยะทางรวมกนั
ประมาณ 2 กโิลเมตรภายในมีภาพแกะสลกัของเหล่าทวยเทพทีม่ีความวจิติรงดงามหาชมไดย้าก
ระหวา่งทางผ่านชม ป้อมเดาลาตาบดัป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัคีร ีซึง่เคยเป็นเมืองหลวง
ของราชวงศย์ารวะและถกูกษตัรยิอ์ลาอดุดนิคลัจ ิชาวมุสลิมยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวง
อนิเดยีภายใตก้ารปกครองของกษตัรยิม์ุสลิมอยู่พกัหน่ึง ก่อนถกูทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมืองออรงักาบดั ชม
ซากมสัยดิทีย่งัเหลือซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายกุว่า 700 ปี  



 
 เยีย่มชมมรดกโลกแห่งทีส่ี่ ถ า้เอลโลรา่(ELLORA CAVES ) (ถ า้จะปิดใหบ้รกิารทกุวนัองัคาร )ชม

ความงามทีย่ิง่ใหญ่ของหมู่ถ า้ทีเ่กดิจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหนิทัง้ลูกดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาที่
แข่งขนักนัคอื ศาสนาฮินด ูพุทธ 
และเชนถ า้เอลโลรา่มีทัง้หมด 34 
ถ า้ โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ า้
ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถดัมา 
17 ถ า้คอื เทวาลยัของชาวฮินด ู
และ วหิารถ า้ลกัธ ิเชน 5 ถ า้  
สถานที ่แห่งนี ้ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 
1983 ถอืเป็นถ า้ทีเ่กดิจากการ
แกะสลกัภูเขาทัง้ลูกออกเป็น
เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบั ศาสนา  น า
ท่านกราบนมสัการ พระพุทธรปูที่
มีอายมุากกว่า 1200 ปี ภายใน
ถ า้ยงัมีภาพแกะสลกัอย่างวจิติร
บรรจงอกีมากมาย อาท ิองคพ์ระ
ศวิะ พระพรหม  พระนารายณ ์
พระพิฆเนศ  ชา้งเอราวณั อกีทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถอืเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีสุ่ด เป็นทีท่ี่
มีศวิลึงคเ์ป็นจดุศนูยก์ลาง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร 
 



จากน้ัน น าท่านเดนิทางกลบัสู่ ออรงักาบดั แวะใหท่้านชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลึกตามอธัยาศยั อาท ิเชน่ เครือ่ง
ทองเหลือง ผา้ปักลายโบราณทีจ่ าลอง มาจากผนังถ า้ อาย ุ1,200ปี และเครือ่งประดบัลวดลายแปลกตา 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
20.20 น. ออกเดนิทางสู่ มุมไบ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI441 
21.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมุมไบน าท่านไปยงัโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั Lemon Tree Premire Airport Mumbaiหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่4 มุมไบ - ถ า้เกาะชา้ง - มุมไบ B L D 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรม 
จากน้ัน น าท่าน  ชมเมอืงมุมไบ น่ังเรอืส่วนตวั น าท่านล่องเรอืกลางมหาสมุทรอนิเดยี สู่ “เกาะ

ชา้ง”(Elephant Island) หรอื“ฆรบุร”ี ถ า้ชา้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหนา้เมืองมุมไบประมาณ
1500กว่าปีมาแลว้กษตัรยิร์าชวงศไ์ตรกฏูกะปกครองดนิแดนทีร่าบสูงเผ่าเดคข่านตะวนัตกของอนิเดยี
ไดม้ีรบัสั่งใหท้ าการสรา้งถ า้นีข้ึน้เพ่ืออทุศิถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระศวิะเทพ จากน้ันน าท่าน
เคลื่อนยา้ยต่อโดยเปลี่ยนเป็นน่ัง“รถไฟจิว๋”( วิง่โดยไม่มีคนขบัเน่ืองมาจากใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์น
การควบคมุ) ระยะทางไม่ถงึกโิลเมตรก็ถงึทีห่มายรถไฟจะท าการจอดใหล้งพรอ้มเดนิขึน้เขาเพ่ือไปเยีย่ม
ชมถ า้ชา้งตลอดทางขึน้จะมีพ่อคา้แม่คา้น าสินของมาวางขายอยู่เกลื่อนกลาด 

 
 ผนังถ า้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน “ศวินาฎราช ” ลกัษณะพระศวิะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนร าโดย

กระบวนท่านาฏยศาสตร1์08ท่าเพ่ือใหอ้ฎัจกัรทกุสิ่งในจกัวาลเคลื่อนทีไ่ปอย่างสมดลุ(คลา้ยกบัปราสาท
พนมรุง้)กลางถ า้มีประตมิากรรมรปูมเหศวรตรมีูรต“ิ หรอืพระศวิ3หนา้หรอืรปูป้ัน3เศยีรมีความสูงเกอืบ
20ฟีด(TRIMURTI ) พระพกัตรต์รงกลางเป็นพระศวิะผูเ้มตตากรณุาหรอืเรยีกว่า“ จนัทรเศษมูรต“ิพระ
พกัตรท์างดา้นซา้ย จะเป็นพระศวิะปางดรุา้ยเรยีกว่า“ไภรวะ” พระพกัตรท์างดา้นขวา จะเป็นใบหนา้สตร ี
ซึง่หมายถงึ“ พระอมุาภควด”ี ซึง่เป็นอคัรมเหสีของพระองค)์ถดัมาน าท่านชมความงดงามของภาพ



“ROYAL  WEDDING “ ระหว่างพระศวิะกบัพระอมุา(มีเร ือ่งเล่ากนัว่าก่อนชาตพิระอมุาพระนางไดเ้กดิ
มาในนามอืน่น่ันคอืพระสตพ่ีอตาเกดิรงัเกยีจลูกเขยอกีทัง้พูดจาถากถางดถูกู พระนางสตจีงึท าการโดด
เขา้กองไฟเพ่ือปกป้องเกยีรตขิองพระสวามี ต่อมาเมื่อพระศวิะทราบจงึแผลงฤทธิท์ าการสงัหารคนทีท่ า
ใหห้ญงิคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก์็แบกศพของนางสตวีิง่ร า่ไหไ้ปรอบจกัรวาลประดจุ จะขาดใจ
เมื่อสิน้นางและพระองคก์็ไม่ท าการชายตามองหญงิอืน่ใดเลยจนกระทั่งพระสตกีลบัชาตมิาเกดิใหม่ เป็น
เทพธดิาแห่งภูเขาหมิาลยันามว่าพระอมุา“ชมภาพพระศวิะปราบอนัธกาสูธ หมายถงึปราบปีศาจแห่ง
ความมืด)ถดัมาดา้นขา้งตวัถ า้มีโพรงใหญ่ใตพื้น้เป็นแอ่งน ้าธรรมชาตเิขยีวใสคนอนิเดยีถอืว่าเป็นน ้า
ศกัดิส์ิทธิเ์พราะอยู่ใตถ้ า้... ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางกลบัเขา้ฝ่ัง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “มุมไบ กลิ่นอายตะวนัตกในฉบบัอนิเดยี”มุมไบ ( Mumbai) หรอื บอมเบย ์

(Bombay) ในอดตี มีฐานะเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี 
ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิ ก่อนจะเชือ่มต่อกนัเมื่อรอ่งน ้าล าคลองตืน้
เขนิและกลายเป็นแหลมยืน่ออกไปใน ทะเลยาว 22 กโิลเมตร อย่างในปัจจบุนัแมผ่้านพน้ชว่งเวลา ของ
การตกเป็นอาณานิคมมานานแลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่
ตลอดเสน้ทางใน เมืองมุมไบ ตกึรามบา้นชอ่ง และอาคารส าคญัๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิยงัมีใหเ้ห็นมากมาย..ท่านชมทศันียภาพเมอืง “มุมไบ”หรอืนครลอนดอน
แห่งอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามคร ัง้เมื่อองักฤษยงัปกครองอยู่ มีทัง้แบบองักฤษโกธคิ 
แบบอนิเดยีผสมอาหรบัน าชมประตูสู่อนิเดยี (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอาระเบียน ซึง่ถอืได ้
ว่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง
มุมไบ สรา้งขึน้เพ่ือเป็น 
“อนุสรณใ์นการเสด็จมา
เยอืนมุมไบของพระเจา้จอรจ์
ที ่ 5 และสมเด็จพระ
ราชนีิแมรี”่ ในปี ค.ศ.1911 
เพ่ือทรงรว่มงานเดลีดารบรั 
ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบ
มุสลิมของรฐัคชุราต 
ประกอบกบัความสูงกว่า 80 
ฟุต ของประตสูู่อนิเดยี ท า
ใหท้ีน่ี่เป็นทีห่มายส าคญั
แห่งแรกๆ ของนักท่องเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางมาสู่มุมไบถ่ายรปูคู่กบั “ประตชูยั ” (Gateway of India) 
จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านชอ้ปป้ิงทีต่ลาดเมอืงมุมไบ 
จากน้ันน าท่านชม บา้นมหาตมะ คานธอีดตีสถานทีส่่วนตวัของมหาตมะ คานธ ีไดร้บัการดดัแปลงให ้
เป็นพิพิธภณัฑเ์ล็กๆ สูง 3 ช ัน้ส าหรบัสายตาคนไทย แต่ส าหรบัอนิเดยีจะนับช ัน้อาคารแบบตะวนัตกโดย
นับช ัน้แรกเป็นช ัน้ล่าง ช ัน้บนคอืช ัน้หน่ึง และไล่ล าดบัเลขขึน้ไปเรือ่ยๆ  

 
 



โดยพืน้ทีอ่นัเงียบสงบแห่งนีย้งัคงบอกเล่าเรือ่งราวชวีติและเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ ของบุรษุผูส้รา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บันักต่อสูท้ ั่วโลก รุน่แลว้รุน่เล่าGandhi Museum Mani Bhavanบา้นทีค่านธเีคยพกั
ในชว่งปี ค.ศ. 1917-1934 โดย ShriRevashankarJagjeevanJhaveriเจา้ของบา้นผูศ้รทัธาและ
อทุศิตนใหค้านธน้ัีน นับเป็นสถานทีส่ าคญัอย่างมาก ซึง่นักท่องเทีย่วมุ่งหวงัจะเดนิทางมาสมัผสักลิ่น
อายประวตัศิาสตร ์เรยีนรูช้วีติของมหาตมะ คานธ ีและมุ่งหมายจะซมึซบัความรูส้ึกอิม่เอมตลอด 17 ปีที ่
„บิดาแห่งอนิเดยี‟ เคยพกัอาศยัอยู่ ซึง่เวลาน้ันเป็นชว่งเวลาแห่งการผลิดอกออกผล และก่อรา่งสรา้งเอก
ราชใหอ้นิเดยีในเวลาต่อมาบา้นหลงันีค้อืจดุเร ิม่ตน้ของการต่อสูเ้พ่ือเสรภีาพแบบอหงิสา ซึง่คานธเีริม่
เรยีนรูก้ารป่ันดา้ยเพ่ือใชท้อผา้คาด ี(Khadiผา้ฝ้ายทอมือ) แลว้จงึชกัชวนใหช้าวอนิเดยีป่ันฝ้ายทอผา้
ใชเ้อง เหลือแลว้ขาย นับเป็นการรณรงคไ์ม่ใชเ้ครือ่งจกัรและไม่ซือ้สินคา้จากอาณานิคมองักฤษ และ
รเิร ิม่แนวทางสตัยาเคราะห ์– Satyagraha การต่อสูบ้นรากฐานของสจัจะ และออกแถลงการณร์าย

สปัดาห ์(Saatyagrahi) เพ่ือต่อตา้นกฎหมายทีล่ิดรอนเสรภีาพสื่อ จงึเป็นทีม่าของประตมิากรรมเครือ่ง
ป่ันดา้ยท าจากเหล็กภายในบา้นคานธแีห่งนี ้น่ีคอืสญัลกัษณแ์ห่งสจัจะและอหงิสา เปรยีบเป็นเครือ่งมือที่
คานธใีชใ้นการเคลื่อนไหวสู่อสิรภาพจากอาณานิคมองักฤษ Gandhi Museum Mani Bhavanยงั
เป็นศนูยร์วมจดัการประชมุถกหาแนวทางการต่อสูจ้นเกดิเป็นแนวทาง อารยะขดัขนื – Civil 
Disobedience เป็นบา้นทีห่ล่อหลอมผูค้นใหด้ าเนินการขดัขนือย่างสงบ สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั รวมถงึความเสียสละต่อสาธารณะ พิพิธภณัฑบ์า้นคานธแีห่งมุมไบ จงึท าหนา้ที่
สะทอ้นและส่งต่อปรชัญาคานธ ีความรกั เสรภีาพ สนัตภิาพ ไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั Lemon Tree Premire Airport Mumbaiหรอืเทยีบเท่า 
 

 

 



วนัที-่5 มุมไบ - กรุงเทพฯ B - - 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านชม แนวถนนมารนีไดรฟ์ (Marine Drive)ซึง่เป็นทางเดนิโคง้ส าหรบัคนเดนิถนนเพ่ือชม

ววิอ่าวแบคเบยแ์ละทะเลอาหรบั พรอ้มรบัลมเย็นๆ มีรา้นคา้แผงลอยขายอาหารแสนอรอ่ยและเครือ่งดืม่
เย็นชืน่ใจเกอืบตลอดทาง และในยามค ่าคนื ไฟจากถนนตลอดแนวมารนีไดรฟ์ก็ส่องประกายเหมือน
ไข่มุก แลดเูป็นเสน้โคง้วบิวบัๆ จนน ามาสู่ฉายาทีช่าวอนิเดยีเรยีกกนัว่า สรอ้ยคอของราชนีิ 
(Queen’s Necklace)น่ันเองน าท่านชม พานทรา วารลี ซลีิงก ์(Bandra-Worli Sea Link;  
BWSL)หรอืชือ่ราชการ ราชพี คานธ ีซลีิงก ์(Rajiv Gandhi Sea Link)) เป็นสะพานขงึ ซึง่มี pre-
stressed concrete-steel สะพานรถไฟอยู่ปลายสองฝ่ัง เชือ่มย่านพานทรา ในเวสเทริน์ซบัเอริบ์ของ
มุมไบ เขา้กบั ย่านวารลี ในมุมไบใต ้ดัง้เดมิแลว้สะพานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการทีถ่กูเลื่อนการ

ก่อสรา้งออกไป เวสเทริน์ฟรเีวยท์ีต่ ัง้ใจจะเขือ่มเวสเทริน์ซบัเอริบ์เขา้กบันรมิานพอยทใ์นย่านธรุกจิหลกั
ของเมืองมุมไบสะพานนีว่้าจา้งโดย นิตบิุคคลพฒันาถนนรฐัมหาราษฏระ (Maharashtra State Road 
Development Corporation; MSRDC) และก่อสรา้งโดยบรษิทัก่อสรา้งฮินดสูถาน สะพานเปิด
ใหบ้รกิารใน 4 เลนแรกจาก 8 เลนเมื่อวนัที ่30 มิถนุายน 2009 และเปิดใหบ้รกิารครบทัง้ 8 เลนเมื่อ
วนัที ่24 มีนาคม 2010ซลีิงกนี์ช้ว่ยรน่ระยะเวลาเดนิทางระหว่างพานทราและวารลีลงจาก 20-30 นาท ี
เหลือเพียง 10 นาท ีไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

14.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI340 

19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

******************** 



หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ยขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมแต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญัทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิโรงแรมที่พกัภูมิอากาศภยัธรรมชาตกิารนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมืองภายในอนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยวไดต้ามรายการ 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา**  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมท่ปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิาร(โปรแกรมมุมไบ+อะจนัตา้+ แอลโรล่า 5วนั4คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้
**ราคานี้สงวนสทิธ ิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไมถ่งึ16+ ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง:  
14-18 ม.ีค. / 21-25 ม.ีค.2563 

ราคา 39,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่านราคาท่านละ 39,900บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว    ราคาท่านละ 6,500บาท 
หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

อตัราค่าบรกิารนี้รวม 

1.1. ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
1.3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการที่ระบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุค่าขีม่า้ที่หุบเขาโซนามารค์ (กรณีท่านไม่ขีม่า้ไม่คนืเงินในทุกกรณี) 
1.6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบตัเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทัได ้
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 



 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
 ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
 ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าภาษีหกั ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพเิศษอืน่(ถา้มี)  
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง  รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บั หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน***  
 
การส ารองทีน่ั่ง 
1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาที่บรษิทัฯภายใน 3 วนัหลงัการจอง....(ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยื่นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื่นวี
ซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร ือ่งบนิมิฉะนั้นจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงินของท่านทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่ส่งฐานการโอนเงิน
ของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์ก่ท่าน 
 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร ท่านละ 2,000 บาท 
 5. 2 ยกเลกิ 30-45 วนั ก่อนการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้มี) 
 5. 4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิช่วงเทศกาล  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนัตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนัตอ้งช าระท่านละ20,000+ค่าวซีา่ (ถา้มี)  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั01-29 วนั ช าระ100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 



1) บรษิทัฯ มีสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที่ท่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่นั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื 
หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงินใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอานาจของบรษิทัฯ กากบัเท่านั้น 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มีการคนืเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหา
นีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิเชน่นั้นทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืน่ๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทั
ฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ่้ายบางส่วนที่เกดิขึน้
จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มีเชน่นั้นทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 



ขอ้ความซ ึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบ
ในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ , อนัเน่ืองจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ , โจรกรรม , วนิาศกรรม , 
อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน , ความ
ล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง และ
ประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื 
ต่างประเทศ มิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความ
คุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้น
การเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ
ดงักล่าวบรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 
 

เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 
 รูปถ่ายส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1 รปู พืน้หลงัสีขาว จ านวน 2ใบเป็นรปูที่ถา่ยจาก

รา้นถา่ยรปูเท่านั้น รปู (หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่
เป็นรปูสติก๊เกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที่ถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวีซา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


