
Page 1 of 22 

 

 

 

Code: IV05-IND-Mumbai-BOM39-64AI-Feb-Apr2023-39-46-A230218 

 

 

 

 



Page 2 of 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 22 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สาย

การบนิแอรอ์นิเดยี โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศอนิเดยี โดย เทีย่วบนิที ่AI331 (*บรกิารอาหารบนเครือ่ง*) 

17.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสู ่ประเทศอนิเดยี หลัง

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ พบกับการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ 

                                                                                                                                    

 (-/-/-)                                                                      



Page 4 of 22 

 

 

 

เจา้หนา้ที ่และน าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศอนิเดยีเร็วกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีกรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

 

จากน ัน้  พกัที ่The Orchid Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว มาตรฐานประเทศอนิเดยี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้ เยอืนเทวสถานแหง่องคพ์ระศวิะเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ วดับาบลุนาท  

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ใจกลางเมอืงมมุไบ ซึง่เป็น

เมืองที่มีความเป็นมาทั ้งดา้นวัฒนธรรม ดา้น

ประวัตศิาสตร ์และดา้นสถาปัตยกรรมมากมาย ไม่

วา่จะเป็นในรูปแบบของวัดหรอืโบราณสถานก็ตาม 

ซึง่วัดบาบุลนาทนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่

ทีสุ่ดในเมอืงนี้ มอีายุประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ 

ทุกปีจะมผีูค้นนับลา้นมาเยีย่มชมความงดงามของ

วัดแห่งนี้ โดยเฉพาะผูท้ีนั่บถอืและศรัทธาในองค์

พระศวิะจากทีต่า่งๆ ทั่วทกุมมุโลก เดนิทางมาทีว่ัด

เพือ่ถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระองค ์มบีันได 

110 ขัน้เพือ่ไปยงัอาคารหลัก ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของศวิลงึค์ทีเปรียบเสมอืนตัวแทนของพระศวิะ 

สถาปัตยกรรมของวัดบาบุลนาถนั้น มีเสาที่

แกะสลักอย่างสวยงาม ซึง่คลา้ยคลงึกับรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของวัดฮนิดู ผนังของวัดแกะสลัก

อย่างประณีตจากหนิปูน เสาและเพดานตกแต่ง

ดว้ยเรือ่งราวและตุ๊กตาจากต านานฮนิดู อกีทัง้พืน้

หนิอ่อนยังถูกอัญเชญิมาจากเมอืงราชสถาน ซึง่

ชว่ยเพิม่ความสวยงามใหก้บัวัดแหง่นีม้ากขึน้ไปอกี 

 

วนัทีส่อง เมอืงมมุไบ • วหิารบาบลุนาท • ถ า้เอลฟินัตา  

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้  น าทา่นลอ่งเรอืไปเยอืนมรดกโลกแหง่อนิเดยี ถ า้เอลฟินัตา  

อกีหนึง่แหลง่มรดกโลกทีส่วยงาม และเป็นแหลง่ดงึดดูนักท่องเทีย่วอยา่งมากมายจากทั่วโลก ถ ้าเอเล

แฟนตา้ตัง้อยูบ่นเกาะเอเลแฟนตา้ห่างจากฝ่ังราวสบิกโิลเมตร ลักษณะถ ้าโดดเด่ดดว้ยเสาดา้นหนา้ที่

สงา่งาม และภายในทีแ่กะสลักเขา้ไปในหนิอยา่งประณีต มปีระตมิากรรมทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ พระศวิะ 

เทพเจา้ฮนิดใูนหลายรปูแบบ และประตมิากรรมอืน่ๆ ทีส่วยงามวจิติร ซึง่สันนษิฐานว่าสรา้งขึน้มาตัง้แต่

ราว 2 ศตวรรษก่อนครสิตกาล ทีม่าของชือ่ เอเลฟันตา (Elephanta) มาจากค าว่า เอเลเฟนเต ้

(Elefante) ซึง่อาณานคิมโปรตเุกสเป็นผูต้ัง้ชือ่ให ้หลังพบรปูปัน้ชา้งเป็นรปูปัน้แรกบนเกาะ ถ ้าหลัก เคย

เป็นสถานที่สักการะของชาวฮนิดู จนกระทั่งกองทัพโปรตุเกสเขา้ยดึครองเพื่อตัง้ฐานทัพบนเกาะ 

ท าลายถ ้าและหนิจ าหลักจนสง่ผลใหว้ัดบนเกาะหมดสถานะการเป็นศาสนสถาน ความพยายามครัง้แรก

ในการป้องกนัความเสยีหายตอ่ถ ้าเริม่ขึน้ใน ค.ศ. 1909 โดยบรติชิอนิเดยี ถ ้าไดรั้บการบรูณะครัง้ส าคัญ

ในชว่ง ค.ศ. 1970 กอ่นทีจ่ะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลกใน ค.ศ. 1987 ในเวลาตอ่มา 
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ถ ้าแหง่นีเ้ป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดทูีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาพระศวิะเป็นหลัก ภายในตัวถ ้าถกูแกะสลกัอยา่ง

สวยงามและอลังการ โดยหมูโ่บราณสถานถ ้ากลุ่มใหญ่ประกอบดว้ย โบสถพ์ราหมณ์ลัทธไิศวะ 5 แห่ง 

และซากของสถปูพทุธบางสว่น  

 ถ า้หลกัหมายเลข 1 อยูห่า่งจากเนนิเขาไปประมาณ 1 กโิลเมตร  

 ถ า้ที ่2 - 5 อยูถ่ดัจากถ า้ที ่1 เรยีงกนัเป็นแถวไป  

 ถ า้ที ่6 และ 7 อยูห่า่งจากถ า้ 1 และ 2 ไปไมไ่กลมากนกั  

 

 

 

ถ า้หลกั (Grand Cave / Great Cave) มขีนาด 39.63 เมตร  

สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 500 - 600 ปีกอ่น ตัวถ ้ามทีางเขา้หลายทาง และทางเขา้หลักจะมขีนาดเล็ก แต่

ซอ่นหอ้งโถงใหญ่ไวข้า้งในอกีท ีภายในมเีทวสถานทีป่ระดษิฐานศวิลงึคเ์อาไว ้ในการเขา้ถงึถ ้าหลัก

จะตอ้งเดนิขึน้บันได 120 ขัน้ไปดา้นใน บรเิวณทางเขา้หลักมเีสาสีต่น้ มมีขุเปิดสามหลัง และทางเดนิ

ดา้นหลังจะเป็นเสาหกเสา ในแต่ละแถวจะซอยแบง่หอ้งโถงออกเป็นหอ้งยอ่ย หลังคาของหอ้งโถงถูก

รองรับดว้ยเสาหนิทีเ่ชือ่มเขา้ดว้ยกนั ผนังแตล่ะดา้นมงีานแกะสลักขนาดใหญเ่กีย่วกบัต านานพระศวิะ  
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สว่นถ ้าอืน่ๆ ถ ้ามขีนาดเล็กกว่า สถาปัตยกรรมภายในถ ้าเสยีหายจากการถูกท าลายจากประเทศนักล่า

อาณานคิม 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้  พกัที ่The Orchid Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว มาตรฐานประเทศอนิเดยี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ   

07.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงออรงักาบดั โดย เทีย่วบนิ AI400 (*ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง*) 

08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิออรงักาบดั ประเทศอนิเดยี 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

 

 

วนัทีส่าม สนามบนิออรงัคาบดั • เมอืงออรงัคาบดั • ถ า้อชนัตา • บบี ีกา มาคบารา (มนิทิชัมาฮาลแหง่

มหาราษฏระ)  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้อชนัตา (Ajanta Caves)  

ชมความอลังการของปฏมิากรรมแหง่พทุธศาสนา ทีว่า่กนัวา่มคีวามงดงามและเกา่แกท่ีส่ดุในโลก สรา้ง

ขึน้ราวศตวรรษที ่7 เป็นถ ้าพุทธทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากฮนิดู เรยีกว่าพุทธตันตระ ซึง่ถูกเจาะลกึเขา้ไปใน

ภเูขาเพือ่สรา้งเป็นวัด ภายในมวีหิารขนาดใหญเ่ต็มไปดว้ยงานแกะสลักหนิ มทีัง้องคเ์จดยี ์พระพุทธรูป 

และภาพจติรกรรมฝาผนังถ ้า บอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆ ในพทุธประวัตแิละชาดก 

  

 

 

ลักษณะของหมู่ถ ้าอชันตามถี ้ามากกว่า 30 โถง 

เรยีงตัวต่อเนื่องกันยาวหลายรอ้ยเมตร ตัง้อยู่บน

เชงิเขาสูงลักษณะเป็นวงโคง้รูปพระจันทร์เสี้ยว

เหนือแม่น ้ าวโฆระ โดยไดส้กัดหนิจากดา้นนอก

เขา้ไป และสกดัจากเพดานถ ้าลงมาจนไดห้อ้งโถง

ขนาดใหญ ่มรีะเบยีงทางเดนิอยูด่า้นขา้งมเีจดยีอ์ยู่

ในสดุของหอ้ง เปรยีบเหมอืนการเดนิเขา้ไปชมแต่

ละหอ้งในแกลเลอรี่ที่จัดแสดงวิวัฒนาการของ

พระพทุธศาสนา โดยถ ้าหมายเลข 8, 9, 12, 13, 30 และ 10 มคีวามเกา่แกท่ีส่ดุ 
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นอกจากนี ้ยงัมกีารสรา้งพระสถปูเจดยีไ์วเ้พือ่สกัการบชูาแทนองคพ์ระพทุธเจา้ ซึง่โถงถ ้าหมายเลข 10 

มขีนาดใหญท่ีส่ดุในหมูถ่ ้าอชนัตา ถกูสรา้งเพือ่เป็นหอสวดมนตบ์ชูาพระเจดยี ์สว่นส าหรับถ ้าหมายเลข 

1 เป็นถ ้าแบบ พุทธมหายาน ไดรั้บการกล่าวขวัญไปทั่วโลกว่า มภีาพเขยีนสทีีง่ดงามมากทีสุ่ด แม ้

เวลาจะผา่นมานานถงึกวา่ 2,000 ปี ภาพก็ยงัคงสสีนัและลายเสน้ทีอ่ยูใ่นสภาพสมบรูณ์มากอยา่งไมน่่า

เชือ่ 

 

 

 

นับตัง้แตว่ันทีถู่กทอดทิง้ใหร้กรา้งตัวถ ้าไมเ่คยถูกรุกล ้าจากผูค้นภายนอก และซกุซอ่นตัวมานานเกอืบ 

2,000 ปี ภายหลังการคน้พบหมูถ่ ้าอชนัตา ภาพแกะสลักหนิภายในถ ้าทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ ไมผุ่กร่อน
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พังทลายไปตามกาลเวลา ท าใหโ้ลกตอ้งตืน่ตะลงึกับความมหัศจรรยข์องศลิปะภายในถ ้าทีไ่มม่ใีครเคย

พบเห็น 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

จากนัน้ เยอืนทัชมาฮาลนอ้ยแห่งมหาราษฏระ บบี ีกา มาคบารา (Bibi Ka Maqbara) อนุสรณ์สถานความ

รักทีโ่อรสแห่งกษัตรยิอ์อรังเซปทรงสรา้งอุทศิถวายแด่พระมารดา พระนางราเบยี อุเด ดาราณี พระ

ชายาสดุรักของกษัตรยิอ์อรังเซป สรา้งในสถาปัตยกรรมโมกลุดว้ยหนิออ่น เมือ่มองจากดา้นหนา้ดคูลา้ย

กับทัชมาฮาลแห่งเมอืงอักราเป็นอย่างมากแต่มขีนาดเล็กกว่า ท าใหไ้ดรั้บสมญานามว่า “มนิทิชัมา

ฮาล” 

 

 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้  พกัที ่The FERN Res Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว มาตรฐานประเทศอนิเดยี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้ น าทุกท่านไปสัมผัสพลังศรัทธาแห่ง ถ า้เอลโลรา 

(Ellora Caves)  

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์ารยเูนสโก ชม

ความงดงามอันยิง่ใหญ่ของโถงถ ้ า 34 ถ ้า ซึง่ถอืเป็นปู

ชนียสถานที่อุทศิใหแ้ด่สามศาสนา ไดแ้ก่ พุทธ ฮนิด ู

และเชน สือ่ใหเ้ห็นถงึจติวญิญาณแห่งขันตธิรรม อันเป็น

คุณลักษณะเฉพาะของอารยธรรมอนิเดียโบราณ และ

แสดงล าดับเวลาของการ เกดิขึน้ ต ัง้อยู่ ดบัไป ของ

ศาสนาส าคัญในอนิเดีย ไล่จากทิศใตสุ้ดเป็นกลุ่มถ ้า

พุทธศาสนา หมายเลข 1-12 ถัดมาเป็นกลุ่มถ ้าฮนิด ู

หมายเลข 13-29 และสุดทศิเหนือทีก่ลุ่มถ ้าศาสนาเชน 

หมายเลข 30-34 กลุ่มถ ้าของศาสนาพุทธจะมีความ

คลา้ยคลงึกับถ ้าอชันตา ส่วนกลุ่มถ ้าฮนินั้นถูกตกแต่ง

ผนังวหิารไดว้จิติรงดงาม ดว้ยภาพสลักนูนสงูเรือ่งเทวป

กรณัมฮนิดูแกะสลักอย่างวจิติรงดงามของ อาท ิพระศวิะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพฆิเนศ ชา้ง

เอราวัณ และบรรดานางอปัสรมากมาย 

 

 

  

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงออรงักาบดั • ถ า้เอลโลรา • ป้อมเดาลาตาบดั  

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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ถ า้หมายเลข 16 หรอืวหิารของถ า้เอลโลรา เป็นถ ้าทีพ่ลาดไม่ไดด้ว้ยประการทัง้ปวง ซึง่เป็นการ

เจาะภูเขาหนิบะซอลตข์นาด 85,000 ลูกบาศกเ์มตรเขา้ไปเป็นวหิารในสถาปัตยกรรมแบบดราวเิดยีน 

เลยีนแบบเขาไกรลาสเพือ่บูชาแด่องคพ์ระศวิะ และชวนเชญิใหเ้ดนิชมภาพแกะสลักบนผนัง รวมทัง้

ประตมิากรรมรปูปัน้ทวยเทพ และหมูส่ัตวใ์นศาสนาฮนิดูมากมาย สว่นกลุ่มถ ้าศาสนาเซนหมายเลข 32 

เรยีกวา่ อนิทรสภา (Indra Sabha) เป็นวหิารขนาดยอ่ของวหิารไกรลาส ม ี2 ชัน้ มคีวามประณีตงดงาม

จับใจ เต็มไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งแหง่ศรัทธาทีส่อดแทรกหลักค าสอนไวอ้ยา่งแยบยล 

  

 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้ น าทกุทา่นชมป้อมปราการโบราณ ป้อมเดาลาตาบดั (Daulatabad Fort) ป้อมปราการโบราณรอบ

ภเูขาดัลครี ีถูกยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ใน “เจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องรัฐมหาราษฏระ” ทีส่รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่

12 มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่ว่า ป้อมดลัครี ีป้อมปราการแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีม่คีวามสวยงามทาง

สถาปัตยกรรม เคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศย์ารวะ และถกูกษัตรยิอ์ลาอดุดนิคัลจ ิชาวมสุลมิยดึไดใ้น 

พ.ศ. 1839 กอ่นจะถกูทิง้รา้งไป  
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เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้  พกัที ่The FERN Res Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว มาตรฐานประเทศอนิเดยี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิไปยงั สนามบนิออรงักาบดั  

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมุมไบ โดย เทีย่วบนิ AI400 (*ไมม่บีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง*) 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

วนัทีห่า้ เมอืงมมุไบ • วดัสทิธวินิายกั • วดัพระแมล่กัษม ี• สถานรีถไฟวคิตอเรยีเทอมนิาส • 

ประตชูยัอนิเดยี  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่วดัสทิธวินิายกั (Siddhivinayak Temple) ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืง

มมุไบ (บอมเบย)์ องคพ์ระพฆิเนศทีน่ี่มลีักษณะพเิศษแตกต่างจากทีอ่ืน่ตรงทีง่วงหันไปทางขวา ถอืวา่

เป็นประธานของเทวรปูพระพฆิเณศท ัง้หมดในโลก ผูค้นทีนั่บถอืพระพฆิเนศทัง้ในอนิเดยีและทัว่โลก 

ตา่งพากนัไปสกัการะบชูาเพีอ่ขอพรอยา่งไมข่าดสาย   

  

น าท่านสักการะ วดัพระแมล่กัษม ีเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของอนิเดยี สรา้งขึน้ในปี 1831 โดยพ่อคา้

ชาวฮนิด ูภายในประดษิฐานเทวรปูทองค า พระแมล่กัษม ี(Mahalakshmi) ผูท้ีม่ากราบไหวบ้ชูาแห่ง

นี้จะประสบแต่ความร ่ารวย ความส าเร็จ โชคลาภมากมาย พระแมก่าล ี(Mahakali) คอืผูป้กป้องเรา

จากสิง่ไมด่ ีพระแมส่รุสัวต ี(Mahasaraswathi) คอืผูบ้นัดาลความเฉลีย่วฉลาด ปัญญาเป็นเลศิ การ

งานส าเร็จ ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของชาวอนิเดยีเดนิทางมากราบไวส้กัการะมากมาย 

 

 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

จากนัน้  น าท่านสู ่ประตสููอ่นิเดยี (Gateway of India) อนุสาวรยีซ์ุม้ประตูโคง้แบบประตูชยั ตัง้อยูใ่นนคร

มมุไบ ประเทศอนิเดยี สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการเสด็จฯ เยอืนนครมมุไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และ
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พระนางมาเรยีแหง่เท็ค เมือ่ปี 1911 ณ บรเิวณอะพอลโลบนัเดอร ์สถาปัตยกรรมทีใ่ชค้อืแบบอนิเดยี-ซา

ราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรยีส์รา้งดว้ยหนิบะซอลต ์ความสงู 26 เมตร (85 ฟตุ) ใชเ้วลา

สรา้งส าเร็จในปี 1924 ปัจจุบันใชเ้ป็นสัญลักษณ์ส าหรับพธิีตอ้นรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และ

เชน่กนัถอืเป็นทางเขา้ประเทศอนิเดยี หากเดนิทางมาทางมหาสมทุรอนิเดยี ประตสููอ่นิเดยีตัง้อยูห่นา้น ้า

ทีอ่ะพอลโลบนัเดอรใ์นทางทศิใตข้องนครมมุไบ มองออกไปคอืทะเลอาหรับบางครัง้เรยีกว่าเป็นทัชมา

ฮาลแหง่มมุไบ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเมอืง 

 

 

 

แวะถ่ายภาพที ่สถานรีถไฟฉตัรปตศิวิาช ี(Chhatrapati Shivaji Terminus) หรอืชือ่เดมิว่า 

“สถานปีลายทางวคิตอเรยี” ตัง้ชือ่ตามพระราชนิวีคิตอเรยีแหง่สหราชอาณาจักร ศนูยก์ลางการรถไฟ

เขตภาคกลางของอนิเดยี นอกจากความใหญ่โตโอโ่ถงแลว้ เอกลักษณ์ส าคัญอกีอย่างของทีน่ี่คอืตัว

อาคารแบบโกธคิทีผ่สมผสานกับศลิปะอนิเดยีโมกลุอยา่งลงตัว เป็นหนึง่ในสถานีรถไฟทีส่วยงามทีส่ดุ

ในโลก ซึง่งดงามจนไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ถือไดว้่าเป็นย่าน

เศรษฐกจิทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งเดนิทางไปชมความงามของเมอืงเกา่อนัอยา่งมากมาย 
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เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ 

 

 

 

01.45 น.         ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย เทีย่วบนิที ่AI330 

07.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิฉตัรปตศีวิาจมีหาราช นครมมุไบ • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

                                                                                                       

 

 
 
 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    
                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางราคาอนิเดยี 6 วนั 4 คนื สายการบนิแอรอ์นิเดยี (AI) 

วนัเดนิทาง ไฟลทบ์นิ จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

28 ก.พ. - 05 ม.ีค. 

66 

AI331 - AI330 

AI499 - AI400 
20+1 39,999 39,999 38,999 7,000 

04 – 09 เม.ย. 66 
AI331 - AI330 

AI499 - AI400 
20+1 41,999 41,999 40,999 7,000 

11 - 16 เม.ย. 66 
AI331 - AI330 

AI499 - AI400 
20+1 46,999 46,999 45,999 7,000 

 

** ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัร ์และต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ** 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ กรุงเทพฯ-บอมเบย-์กรุงเทพฯ และตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ บอมเบย์-ออรัง

กาบดั-บอมเบย ์โดยสายการบนิ AIR INDIA (AI)  

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู ่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 25 กโิลกรัมต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand 

Carry 7 กโิลกรัมตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

- ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ โทรศัพท-์โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต มนิบิาร ์ ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ อบุตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การนัดหยดุงาน 

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื อนิเดยีมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ

เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 

- วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท คา่ด าเนนิการ 500 บาท  (เป็นแบบเขา้-ออกได ้1 

คร ัง้ และอนุญาตใหอ้ยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั) **เงือ่นไขวซีา่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของประเทศ

อนิเดยี** 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 50 USD/ทรปิ/ลูกทัวร1์ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 

- คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 16,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน 

จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (เชน่ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  (คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

โรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ ตั๋วรถทัวร ์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

กรณจีองทัวรว์ันหยดุเทศกาล วนัหยดุนักขัตฤกษ์ วันหยดุยาวตอ่เนื่อง หากมีการแจง้ยกเลกิทวัร์ ทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์กบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ สายการบนิยกเลกิบนิ การประทว้ง 

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง 

หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตุภัย

พบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวทา่นเอง รวมถงึในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุ็ตาม อาจ

ท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าใหใ้บหนา้เปลี่ยนไป 

ดังนัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 
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 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์่า

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้ป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กรณุากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้น ** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึ มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

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

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


