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เยือนมหัศจรรย์ถ ้ำมรดกโลก 

 

   

“มุมไบ” นครลอนดอนแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน

งดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค  

แบบอินเดยีผสมอาหรับ ถ้้าอะชันตา ถ้้าแอลโลรา มรดกโลก  

พลังแห่งศรัทธา มหัศจรรย์ศาสนสถานในอินเดีย  

ปฏิมากรรมพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก  

 

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
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ก ำหนดกำรเดนิทำง:  11-15 ตุลำคม 2562 
   23-27ตุลำคม 2562 
   15-19 พฤจกิำยน 2562 
   06-10 ธนัวำคม 2562   
   28 ธนัวำคม 2562 – 1 มกรำคม 2562 (ปีใหม)่ 

 (เวลาในประเทศอินเดียชา้กว่าประเทศไทยอยู่ 1.30 ชัว่โมง) 

รำยกำรท่องเทีย่ว 
วนัแรก  กรุงเทพฯ  มุมไบ (บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี                                                           L-D 

18.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4  ประตูทำงเขำ้ที ่10 สำยกำรบิน Air India (AI) โดย
เจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

20.50 น.  ออกเดนิทางสู่ มุมไบ (บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิแอรอ์นิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI331 
 (บรกิารเคร ือ่งดืม่และอาหารบนเคร ือ่ง)  
23.40 น. เดนิทางถงึเมอืงมุมไบ (ตามเวลาทอ้งถิน่) สายการบนิถงึทา่อากาศยานสนามบนิฉตัรปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati  

Shivaji) เมอืงมุมไบประเทศอนิเดยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
 นครมุมไบ (Mumbai) หรอื บอมเบย ์(Bombay) “มุมไบ กลิน่อำยตะวนัตกในฉบบัอนิเดยี”ใน

อดตี มฐีานะเป็นเมอืงหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี ซ ึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่
เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิ กอ่นจะเช ือ่มต่อกนัเมือ่รอ่งน ้าล าคลองตืน้เขนิและกลายเป็นแหลมยืน่
ออกไปใน ทะเลยาว 22 กโิลเมตร อย่างในปัจจุบนัแมผ้่านพน้ชว่งเวลา ของการตกเป็นอาณานิคมมานาน
แลว้ แต่เสน่หข์องความเป็นตะวนัตกยงัคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่ตลอดเสน้ทางใน เมอืงมุมไบ ตกึราม
บา้นชอ่ง และอาคารส าคญัๆ ขนาดใหญ ่กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิยงัมใีหเ้ห็นมากมาย..บอมเบย ์
ยงัมชี ือ่เสียงโด่งดงั ในฐานะ “ศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศันข์องประเทศ รวมทัง้ยงัเป็น
เมอืงทีผ่ลติภาพยนตรม์ากทีสุ่ดในโลก ประมาณ 800 เร ือ่งต่อปี” จนไดเ้รยีกขานกนัว่า “บอลลวีูด้” 

จากนั้น น าทา่นเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั ณ Hotel holidays Inn, Mumbai หรอืเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่อง      ถ ำ้ชำ้ง – มุมไบ (บอมเบย)์  เมอืงออรงักำบำด  (บนิภำยในประเทศ)                       B-L-D                      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชมสถานทีแ่ห่งส าคญัทีพ่ลาดไม่ไดก้็คือ “ประตูสู่อนิเดยี” (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอา

ระเบยีน ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมุมไบ สรา้งขึน้เพือ่เป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยือนมุมไบของ
พระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระราชนีิแมร ี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพือ่ทรงรว่มงานเดลีดารบรั ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบมุสลมิของรฐัคุชราต ประกอบกบัความสูงกว่า 80 ฟุต  

 ของประตูสู่อนิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็นทีห่มายส าคญัแหง่แรกๆ ของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกทีเ่ดนิทางมาสู่มุมไบ 
 น าทา่นเดนิไปยงัทา่น ้าตรง Gateway Of India เพือ่ท าการขึน้เรอืโดยสารมุ่งหนา้ไปยงัถ า้เกาะชา้ง (เรอืไม ้

ขนาดไซดบ์รรจผุูโ้ดยสารไดถ้ึง 50 ทา่นจะออกจากทา่ประมาณทกุๆคร ึง่ช ัว่โมงออกจากเกาะไปประมาณ 45 
นาท)ี ภายหลงัทีเ่รอืแล่นออกจากท่าน ้าท่านสามารถเก็บบนัทกึภาพประตูชยัทีอ่ยู่ติดกบัโรงแรมสุดหรูทชัมา
ฮาล จะไดช้มภาพทวิทศันข์องทา่เมืองมุมไบตลอดเสน้ทางเดนิทางทา่นจะสามารถเห็นฐานทพัเรอืของอนิเดีย
ระหว่างทางสู่เกาะดว้ย 
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น าท่านเยี่ยมชม มรดกโลกแห่งที่สอง ...น าท่านล่องเรอืกลางมหาสมุทรอินเดียสู่  “เกำะถ ้ำชำ้ง” 
(Elephant Caves) หรอื“ฆรบุร”ี ถ ำ้ชำ้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหนา้เมืองมุมไบประมาณ1500 กว่าปี
มาแลว้กษตัรยิร์าชวงศไ์ตรกูฏกะปกครองดนิแดนทีร่าบสูงเผ่าเดคขา่นตะวนัตกของอนิเดยีไดม้รีบัสัง่ใหท้ าการ
สรา้งถ า้นีข้ึน้เพือ่อุทศิถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระศวิะเทพ ผนังถ า้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศวินาฎ
ราช”ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนร าโดยกระบวนท่านาฏยศาสตร ์108 ท่าเพือ่ใหอ้ฎัจกัรทุกสิง่ใน
จกัวาลเคลือ่นทีไ่ปอย่างสมดุล (คลา้ยกบัปราสาทพนมรุง้)กลางถ า้
มีประติมากรรมรูปมเหศวรตรมีูรติ“ หรอืพระศิว3หนา้หรอืรูปป้ัน3
เศียรมีความสูงเกือบ20ฟีด (Trimurti ) พระพกัตรต์รงกลางเป็น
พระศวิะผูเ้มตตากรณุาหรอืเรยีกว่า“ จนัทรเศษมูรต“ิพระพกัตรท์าง
ดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะปางดุรา้ยเรยีกว่า“ไภรวะ” พระพกัตรท์าง
ดา้นขวา จะเป็นใบหนา้สตร ีซ ึง่หมายถึง“ พระอุมาภควดี” ซึง่เป็น
อคัรมเหสขีองพระองค)์ ถดัมาน าทา่นชมความงดงามของภาพ“Royal  Wedding “ ระหว่างพระศวิะกบัพระ
อมุา(มเีร ือ่งเล่ากนัว่ากอ่นชาติพระอมุาพระนางไดเ้กดิมาในนามอืน่นั่นคือพระสตีพ่อตาเกดิรงัเกยีจลูกเขยอกี
ทัง้พูดจาถากถางดูถูก พระนางสตจีงึท าการโดดเขา้กองไฟเพือ่ปกป้องเกยีรตขิองพระสวาม ีต่อมาเมือ่พระศวิะ
ทราบจงึแผลงฤทธิท์ าการสงัหารคนทีท่ าใหห้ญงิคนรกัตอ้งจากไปจากนั้นพระองคก์็แบกศพของนางสตวีิง่ร  า่
ไหไ้ปรอบจกัรวาลประดุจ จะขาดใจเมือ่สิน้นางและพระองคก์็ไม่ท าการชายตามองหญงิอืน่ใดเลยจนกระทัง่พระ
สตีกลบัชาติมาเกดิใหม่ เป็นเทพธดิาแห่งภูเขาหมิาลยันามว่าพระอุมา“)ชมภาพพระศิวะปราบอนัธกาสูธ( 
หมายถึงปราบปีศาจแห่งความมืด)ถดัมาดา้นขา้งตวัถ า้มีโพรงใหญ่ใตพ้ืน้เป็นแอ่งน ้าธรรมชาติเขียวใสคน
อนิเดยีถอืว่าเป็นน ้าศกัดิส์ทิธิเ์พราะอยู่ใตถ้ า้...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  
 น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู่เมอืงออรงักาบาด 
15.25 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงออรงักาบดั โดยสำยกำรบนิแอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI442 
16.45 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงออรงักำบดั ตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั  Hotel Lemon Tree , Aurangabad หรอืเทยีบเท่ำ  
  
 วนัทีส่ำม    เมอืงออรงักำบำด ...ถ ำ้อะชนัตำ้                                                                            B-L-D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู่.. ถ ำ้อชนัตำ้ (Ajanta Cave)  มรดกโลกแห่งทีส่ำม ระยะทาง 110 กม. ประมาณ 2.30 

ช ัว่โมง (ถ ำ้อะชนัตำ้ ปิดวนัจนัทร)์ ต ัง้ห่างจากเมืองออรงักาบาดไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 
110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดียถ า้อะชนัตา้ แบง่ออกเป็น 2 ยุคโดย
ในยุคแรกประมาณศตวรรษที2่กอ่นครสิตศกัราช ไดถู้กสรา้งออกมาในรปูลกัษณะของ” วหิาร” (วตัถุประสงค ์
เพือ่ปฏิบตัิสมาธ–ิของเหล่าพระภิกษุ) และ“เจดีย“์ (เพือ่อุทศิแด่องคพ์ระพุทธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขยีนสี
น ้าบนผนังทีถ่่ายทอดถึงเร ือ่งราวชาดกเขา้ใจถึงพุทธประวตัิเพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสัญลกัษณ์แทน
พระพุทธเจา้โดยตามความเช ือ่ของชาวเถรวาทยุคทีส่องประมาณครสิศตวรรษที5่-6ไดม้ีการเพิม่เติมโดย
แกะสลกัพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวห์ลายพระองคบ์นเจดียแ์ละบนผนังวิหารในแบบความเช ือ่แบบใหม่หรอื



  

 
160/592 ITF–Silom Palace Building 25th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 (Thailand) 

Tel : 02-235-7572, 02-235-7584 Mobile : 081-633-5033, 061-542-2387 | Fax: 02-235-7573 
E-mail: himalayanholidaysbkk@gmail.com, puihimalayan@gmail.com Line ID : @himalayanholidays 

4 | P a g e   
 

ตามแบบของชาวมหายานถ า้อะชนัตา้ ถือเป็นถ า้ทีม่ีการเจาะเป็นปราสาททีม่ีขนาดใหญ่จนไดร้บัเป็น สิง่
มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกทีม่อีายุมากกว่า2000ปีและภายในถ า้ก็มถี า้มหมึาขนาดใหญ่อกีกว่า 30 ถ า้ โดย
ผนังถ า้มภีาพจติกรรมฝาผนังทีม่อีายุนับกว่า1200 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (บรเิวณหนา้ ถ า้อจนัตา้) 
จากนั้น น าทา่นเขา้ชมสถาปัตยกรรมของถ า้อะชนัตา้ตัง้แต่ถ า้แรก-จนถงึถ า้สุดทา้ย 
 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงออรงักาบาดเสน้ทางเดมิโดยทางรถ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 
 อสิระใหท้กุทา่น ชอ้ปป้ิง สิน้คา้พืน้เมอืงของออรงักาบาด 
ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

ทีพ่กั  Hotel Lemon Tree , Aurangabad หรอืเทยีบเท่ำ   
 

วนัทีส่ี ่  เมอืงออรงักำบำด ...ถ ำ้เอลโลรำ่ ...เมอืงออรงักำบำด  มุมไบ (บอมเบย)์            B-L-D                                                

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู่...ถ ำ้เอลโลรำ่ (Ellora Caves) มรดกโลกแห่งทีส่ี ่ระยะทาง 30 กม. ประมาณ 1 ช ัว่โมง  

(ถ ำ้แอลโลรำ่ ปิดวนัองัคำร) ชมความงามทีย่ิง่ใหญ่ของหมู่ถ า้ทีเ่กดิจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหนิทัง้ลูก
ดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาทีแ่ข่งขนักนัคือ ศาสนาฮนิดู พุทธ และเชนถ า้เอลโลรา่มีท ัง้หมด 34 ถ า้ โดยมีการ
แบง่ออกเป็น  ถ า้ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถดัมา 17 ถ า้คอื เทวาลยัของชาวฮนิดู และ วหิารถ า้ลกัธ ิเชน 5 ถ า้  
สถานที ่แหง่นี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถอืเป็นถ า้ทีเ่กดิจากการแกะสลกัภูเขาทัง้ลูก
ออกเป็นเร ือ่งราวทีเ่กีย่วกบั ศาสนา  น าท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปทีม่ีอายุมากกว่า 1200 ปี ภายในถ า้
ยงัมภีาพแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจงอกีมากมาย อาท ิองคพ์ระศวิะ พระพรหม  พระนารายณ ์พระพฆิเนศ  ชา้ง
เอราวณั อีกทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถือเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีสุ่ด เป็นทีท่ีม่ีศิวลึงคเ์ป็นจุด
ศูนยก์ลาง    
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ระหว่างทาง ผ่านชม “ป้อมเดำลำตำบดั” (Daulatabad Fort) ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัครี ีซ ึง่เคยเป็นเมือง

หลวงของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัรยิอ์ลาอุดดินคลัจ ิชาวมุสลิมยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวง
อนิเดยีภายใตก้ารปกครองของกษตัรยิมุ์สลิมอยู่พกัหน่ึง กอ่นถูกทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมอืงออรงักาบดั ชมซาก
มสัยดิทีย่งัเหลอืซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายุกว่า 700 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ออรงักาบดัชม บีบี กำ มกับำรำ (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่ง

ความรกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรง
สรา้งเพือ่ร าลกึถงึพระมารดา พระนาง บกีมัราเบยี 
อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมา
ฮาล จากนั้นแวะใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ ือ้ของทีร่ะลึก
ตามอธัยาศยั อาท ิเชน่ เคร ือ่งทองเหลือง ผา้ปัก
ลายโบราณทีจ่ าลอง มาจากผนังถ า้ อายุ 1,200
ปี และเคร ือ่งประดบัลวดลายแปลกตา  น าท่าน
เดนิทางสู่สนามบนิเมอืงออรงักาบดั 

20.20 น. เหริฟ้าสู่เมอืงมุมไบ โดยสำยกำรบนิแอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI441 
21.35 น. ถงึ สนำมบนิฉตัรำปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati  Shivaji) ทา่อากาศยานมุมไบ รอต่อเคร ือ่งกลบัประเทศไทย 
 

**อสิระอำหำรค ่ำภำยในสนำมบนิ** 
 

วนัทีห่ำ้  มุมไบ (บอมเบย)์  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                               

01.50 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรแอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI330 
07.40 น.       เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ …. 
 

 
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง 

การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดินทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
 
 
 
 
 

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
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อตัรำค่ำบรกิำร  (โปรแกรมมมุไบ อะจนัตำ้ แอลโลล่ำ 5วนั 3คนื) 
วนัที ่: 11-15 ต.ค. // 23-27 ต.ค.// 15-19 พ.ย.// 6-10 ธ.ค. 2019 
ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 3 ทา่น หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น     ราคาทา่นละ 35,900  บาท   
ในกรณีพกัหอ้งเดีย่ว          ราคาทา่นละ 5,000    บาท   
New Year ** 28 ธ.ค. 2019 – 1 ม.ค. 2020  ** 
ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 3 ทา่น หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น     ราคาทา่นละ 38,800  บาท   
ในกรณีพกัหอ้งเดีย่ว          ราคาทา่นละ 5,000    บาท   
หมำยเหตุ: รำคำนี้สงวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ชำวไทยเท่ำนั้น ขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกทวัรห์ำกมผูีเ้ดนิทำงไม่ถงึ 
15 ท่ำน  
กำรส ำรองทีน่ัง้ 

1. กรุณาช าระมดัจ า 10,000 บำท หลงัการจองภายใน 3 วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และส าเนาหนา้หนังสือ
เดนิทาง  

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มส่งเอกสารในการท าวีซา่ **หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนที่
เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากต่างจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารของธนาคาร** 
ค่ำบรกิำรรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
2. ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั) 
4. ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ ทีเ่ดลี และ ค่ารถ Toyota Innova ทีเ่ลห ์แบบไม่ปรบัอากาศ นั่งคนัละ 4 ทา่น  
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ 
7. ค่าอาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนทารถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ท ัง้นีย่้อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอายุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสือเดนิทางไทย  

 
ค่ำบรกิำรไม่รวม  

1. ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
4. ค่าวซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
5. ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
6. ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั  
8. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
9. ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงำนขบัรถ ท่ำนละะ 40 USD  
10. ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้ำทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจในบรกิำรของท่ำน 

กำรใหท้ปิตำมธรรมเนียมทำงบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของท่ำนเพื่อเป็น
ก ำลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
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กำรยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยุดยาว** 

**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด** 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินั้นๆ 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหน้ักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ส ำหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่ำนละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) กระเป๋ำถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   
 

กรุณำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดินทาง หาก
ทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 
มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้** 
เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ 1 ชดุ ตอ้งมอีำยุมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
• รูปถ่ำยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
• ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ชดุ 
• ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 

• ส ำเนำหน้ำวซีำ่ทีเ่คยเดนิทำงไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและความ 

 
 
 

ตวัอย่ำงเอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ อนิเดยี 
ถ่ำยหรอืสแกนสหีน้ำพำสปอรต์ และรูปถ่ำย หน้ำตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขำว) 2 รูป 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีใช้ในกำรยืน่ขอวซีำ่อนิเดยี 

 
1. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ชือ่-นามสกุลเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นช ือ่-นามสกุล)   
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 
2. สถานทีอ่ยู่ตดิต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์อืถอื…………………………………………  
3. รปูพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีวิ……………………………………………………………… 
4. ช ือ่และนามสกุลบดิา................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... สถานทีเ่กดิบดิา..………………………. 
5. ช ือ่และนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................. สถานทีเ่กดิมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ช ือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ชือ่คู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดอืน/ปี........................................... 
สถานทีเ่กดิคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุุกลเดมิ................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่ารา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบ.ุ.................................................................................................................................................. 
7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรณุาแจง้ช ือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของญาต ิหรอื คู่สมรส 
กรณุาระบคุวามสมัพนัธ.์................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนักงานบรษิทั/เจา้ของกจิการ 
    (ช ือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรทีท่ างาน..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................  
9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 
สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท                อืน่ๆ………………… 
10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่น หรอืไม่ เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี …………….............……............ทีอ่อก
จากอนิเดยีล่าสุด 
11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 
 
 
 


