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วนัแรก กรงุเทพฯ  (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  - มมุไบ (อนิเดยี)  
 

18.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิระหวา่งประเทศ สาย
การบนิแอรอ์นิเดยี (AI)เคานเ์ตอร ์W ประตูทางเขา้ที ่10 เช็คสัมภาระตดิป้ายชือ่
กระเป๋าและบตัรโดยสารกอ่นขึน้เครือ่งโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก 

20.30 น.  ออกเดนิทางสู ่มุมไบ(บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี โดย สายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิ
ที ่AI330 พรอ้มบรกิารอาหารค า่บนเครือ่งบนิจากสายการบนิ 

 เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง   
23.35 น. เดนิทางถงึ “สนามบนิ ฉตัราปตศีวิะจ”ิ (Chhatrapati Shivaji) ตามเวลาทอ้งถิน่ ทา่

อากาศยานมุมไบ หรอืชือ่เดมิ “บอมเบย”์   เมอืงทา่ทางการพาณชิยแ์ถบอนิเดยีตอนใต ้
ทีไ่ดส้มญาวา่ “ลอนดอนแหง่อนิเดยี” มุมไบ หรอืทีเ่คยรูจั้กกันในชือ่ “บอมเบย ์เมอืง
ทา่เกา่แกข่องอนิเดยีตอนใต ้ และเป็นเมอืงเอกของ รฐัมหาราษฏร ์ ( Maharashtra ) 
รัฐทีร่ ่ารวยดว้ยแหล่งโบราณสถานวัดถ ้ามรดกโลกอันวจิติรตระการตา มุมไบยังเป็นศูนย์
รวม ของศรัทธาความเชือ่และวัฒนธรรมหลากหลายมฐีานะเป็นฮอลวีูด้ (บอลลวีูด้) ของ
อนิเดยีมานาน มทีะเลอาระเบยีนโอบลอ้มอยู่สามดา้น เป็นศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย์
ของอนิเดยี จงึดงึดดูใหค้นมากมายมาทีเ่มอืงแหง่นี้ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง 

พกั  ณ   HOTEL VIT (มมุไบ) 
  

วนัทีส่อง มมุไบ - วดัสทิธวินิยัยคั โดบกิาต เกตเวยอ์อฟอนิเดยี ถ า้ชา้ง 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ “วดัสิทธิวนิยัยคั” (Siddhivinayak Temple) วัดที่เก่าแก่ ใน

ศาสนาฮนิดู สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานองค์ “พระพฆิเนศ” เทพเจา้
แหง่ความส าเร็จ ซึง่ตัง้อยูใ่นองคม์ณฑปศักดิส์ทิธิ ์ทา่นจะสามารถสัมผัสไดถ้งึพลังศรัทธา 
ทันทีที่ท่านกา้วเขา้สู่ภายในวัด ที่คลาคล ่าไป
ดว้ยฝูงชนทีม่าเคารพสักการะ น าท่านชม โดบิ
กาต  (Dhobi Ghat) เป็ นสถานที่   ซั กผ ้า 
(Washing Place) ที่มีชือ่เสียงของเมืองมุมไบ
ในฐานะลานซักผา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เพราะทีน่ี่
ตอ้งใชลู้กจา้งในการซักผา้มากถงึหา้พันคนโด
บิกาตมีลักษณะเป็นลานที่ท าเป็นช่องๆ วาง
แปลนอย่างเป็นระเบียบ คนงานซักผา้ต่างก็

ขมีขมันซักผา้ในช่องของตนโดยการทุบๆ สิง่
สกปรกออกจากผา้ ซึง่ผา้ทีน่ ามาซักจะถกูสง่มาจากโรงแรมตา่งๆ ทั่วเมอืงมมุไบแมว้า่โดบิ
กาตจะเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยความวุน่วาย และเสยีงอกึทกึ แตก่็เป็นสถานทีม่เีสน่ห ์เป็น
สสีัน และเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบทีห่าดูไม่ไดใ้นทีอ่ืน่ๆ โดยเฉพาะการสะทอ้นภาพวถิี
ชวีติในเมอืงทีแ่ออัดหนาแน่นอย่างมุมไบ เราจะพบเห็น โดบกิาต กลายเป็นฉากประกอบ
ในภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ง ไม่ว่าจะเป็น Slum Dog Millionaire, Hisss รวมทัง้หนังที่ช ือ่ 
Dhobi Ghat อกีดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านชม  ประตูอนิเดยี (Gateway of INDIA) ซึง่ตัง้อยู่รมิน ้าในย่านอพอลโล บัน

เดอร ์สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ในโอกาสทีพ่ระเจา้จอรจ์ที ่5 และพระราชนิีแมรี ่เสด็จมารว่ม
งาน เดลดีารบัร ในปี 1911 วสัดทุีใ่ชส้รา้งเป็นหนิทรายสนี ้าผึง้ ยามเมือ่พระอาทติยข์ ึน้และ
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ตกแสงอาทติยจ์ะทาบทาลงมาท าใหป้ระตเูปลีย่นสจีากทองเป็นสม้ และจากสม้เป็นชมพ ู
สวยงามมาก กองก าลังอังกฤษชดุสดุทา้ยเดนิทางออกจากอนิเดยีผ่านใตว้งโคง้ของประตู
แหง่นี ้

จากนัน้ น าท่านล่องเรือท่ามกลางมหาสมุทรอินเดีย สู ่
“เกาะช้าง” (Elephanta Island) หรือ “ฆร
บุร”ี ปิดทุกวนัจนัทร  ์(เพื่อน่ังเรอืเฟอรี่ไปจาก
เกาะประมาณ  45นาที.) ซึ่งชาวโปรตุเกสเรียก
เกาะแห่งนี้วา่ “เกาะชา้ง” (Elephanta Cave)  
เพราะเคยมีรูป สลักชา้งขนาดยักษ์ ตั ้งอยู่แต่
ปัจจบุันไดเ้คลือ่นยา้ยไปไวย้ังสวนสัตวใ์นเมอืงมมุ

ไบ ชม “ถ า้เอเลเฟนตา้” (Elephanta Cave , 
A UNESCO   World Heritage Site) ซึง่เป็น
เทวาลัยถ ้า อันอลังการตัง้อยูห่ลายแหง่ภายในถ ้า สลักเสลาอยา่งสวยงาม เทวาลัยเหล่านี้
ลว้นแลว้แต่ขุดเจาะขึ้นในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิน้เอกเป็น เทวรูป 
“มเหศวรมูรต”ิ หรอื “พระตรมีูรต”ิ ขนาดครึง่
องค ์สูง 5 เมตร เป็นรูปทีร่วมเทพทัง้ 3 พระองค ์
คอื “พระศวิะ พระพรหม และพระนารายณ์” มี
สามเศยีร แสดงปางผูส้รา้ง ผูรั้กษา และผูท้ าลาย 
ซึง่มีความเชือ่กันว่า หากไดข้อพรจาก “พระตรี
มูรต”ิ จะมคีวามสมบรูณ์พูนสขุในชวีติ ทัง้ความรัก 
และการงาน ใหท้่านไดม้ีเวลาชื่นชม ความงดงาม
ภายในถ ้า และบันทกึภาพ เป็นทีร่ะลกึ ตามอัธยาศัย 
ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางกลับเขา้เมือง ขา้ม
เรอืกลับเขา้เมอืงมมุไบ 

จากนัน้ หากมเีวลาพอ น าท่านผ่านชม สถานรีถไฟฉตัรปต ีศวิาจ ีสถานีรถไฟกลางเมอืงมุมไบ
ซึ่ งตั ้ งชื่ อ ต ามพ ระน างวิค ต อ เรีย  เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอังกฤษ มีความเก่าแก่และ
งดงามจนไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นแหล่ง
มรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก ทีส่ถานีแหง่นี้
ผู ้ค น ค่ อ นข ้างคึกคั ก เพ ราะเป็ น สถานี
ปลายทางส าหรับการเดนิทางโดยรถไฟทั่ว
อนิเดยี เป็นทีย่อดนยิมอกีหนึง่แหง่ทีจ่ะตอ้ง

มาเยีย่มชมและถา่ยภาพดว้ย ขบัรถลัดเลาะ ถนนคนเดนิรมิทะเล ทีม่คีวามยาวมากถงึ 3.6 
กโิลเมตร ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังของมุมไบ ซึง่สามรถเดนิลัดเลอะรับลมทะเล พรอ้มกับเยีย่มชม
อาคารทรง Art Deco ทีเ่รยีงรายอยู่รมิถนนไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ ทีน่ี้มรีา้นสตรทีฟู้ ดอรอ่ยๆ
ของอนิเดยีอยู่หลายรา้น ถา้ใครชืน่ชอบอาหารอนิเดยีหรอือยากจะลองชมิอาหารอนิเดยี ก็
ขอแนะน าใหม้าลองกันทีน่ี่ไดเ้ลย นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่นยิม มาน่ัง-เดนิเล่นรับลมชมววิ
ในชว่งเย็นๆ 

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พัก ณ โรงแรม VITS MUMBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ออรงักาบดั ถ า้เอลโรลา่ ป้อมเดาลาบดั  
 

O5.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศมมุไบ   
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07.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองออรังกาบัด โดย สายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI499 
(บรกิารอาหารเชา้แบบปิกนคิ) 

08.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงออรงักาบาด น าทา่นรับสมัภาระและน่ังรถโคช้ปรับอากาศ 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้เอลโลร่า (ถ ้าปิดวันอังคาร) (ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาที  (งถึ  ถ ้าเอลโลรา่ “ถ ้าของสามศาสนาทีอ่ยูร่วมกนั”ประกอบ
ไปดว้ยถ ้าทั ้งหมด 34 คูหา เป็นวัดถ ้าศาสนาพุทธ 

)ถ ้าหมายเลข 1-12) เทวาลัยถ ้าในศาสนาพราหมณ์ 
– ฮนิดู (ถ ้าหมายเลข 14-16) และวหิารถ ้าในศาสนา
เชน  )ถา้หมายเลข 30 และ 32) ถ ้าเหล่านี้ขุดเจาะเขา้
ไปในภูผาเมื่อราว10 ศตวรรษก่อน ความส าเร็จอัน

ยิง่ใหญ่ใ  นการสรา้งเทยีบไดก้ับการแกะสลักมหาวหิาร
ทัง้หลังจากศลิาก่อนมหมึาทัง้กอ้น หมู่ถา้แอลโรล่า 
แห่งนี้ลว้นสลักเสลาขึ้นดว้ยน ้ ามือมนุษย์ทั ้งสิ้น ชม
ความงามทีย่ ิง่ใหญข่องถ ้า ซึง่เป็นของพทุธสถาน 12 ถ ้า เทวสถา นในศาสนาฮนิด ู 14 ถ ้า และ 

กเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนา ถานของเชนอกี 8 ถ ้า เกดิจากการแกะสลักภูเขาทัง้ลูศาสนส
ายุกวา่ 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอย่างวจิติรงดงามของเหล่าทวยเทพะพุทธรูปอนมัสการพร

ทัง้หลายไมว่า่จะเป็นรปูองคพ์ระศวิะ พระพรหม พระนารายณ์  พระพฆิเนศ ชา้งเอราวัณตลอด
ทัง้เหลา่นางเทพอปัสรและอกีมากมายสดุทีจ่ะบรรยาย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น .   บลัเดนิทางก สู ่ เมอืงออรังกาบาด ผา่นชม ป้อมเดาลาตาบดั ตัง้อยูบ่นยอดเขา มขีนาด

กวา้งขวาง    
จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงผลติภัณฑจ์าก ผา้ฝ้าย ผา้ไหม และไมเ้กาะสลัก ใหญโ่ต เป็น

ป้อมเกา่แกต่ัง้แตส่มัยกษัตรยิม์สุลมิ  
19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกั  ณ   HOTEL  VITS (เมอืงออรงักาบาด)  
 

วนัทีส่ ี ่ ออรงักาบดั ถ า้อะจนัตา้ บบี ีมกับารา 
 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้อะชนัตา้ (ถ ้าปิดวนัจันทร)์(ระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตรใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ถงึ ถ ้าอะชันตา้   “ถ า้
มรดกโลก” ที่ย ิ่งใหญ่  ชมความอลั งการของ
สถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้โดยบันดาลใจจากศาสนา
พุทธ โดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญ่แบบศลิปะคุป

ตะและหลังคปุตะอันวจิติร คน้หาความมหัศจรรยข์อง

สิง่มหัศจรรยอ์ันดบั     8 ของโลก ทีม่อีายกุวา่ 2,000 
ปี ณ           “ถ า้อะชนัตา้”  พุทธสถานทีส่รา้งจาก
การสกัดหนา้ผาหินหุบเขา เหนือแม่น ้ าวโฆระ เป็น
ศนูยก์ลางส านัก ปฏบิัตขิองเหล่าสงฆใ์นพุทธศาสนา 
พุทธศตวรรษที ่7-13 สบืเนื่องนานกวา่ 600 ปี  กอ่น
ถูกทอดทิง้ใหส้รา้งกลางป่า และมาถูกคน้พบอกีครัง้
โดยบังเอญิจากนายทหารอังกฤษ ภายในถ ้าขนาด
มหมึากว่า 30 ถ ้าที่ถูกขุดเจาะดว้ยฝีมือมนุษย์ สลัก
เสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป 
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และเจดยีศ์ลิาทีส่กัด และตบแต่งขึน้จากหนิชิน้เดยีวกับพื้น และผนังถ ้าภาพจติรกรรมฝา
ผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ดว้ยเทคนิคการเขียนภาพสามมิตอิันน่า
อัศจรรย ์พระพุทธรปูศลิา ทีแ่สดงอารมณ์พระพักตรต์า่งกันเมือ่แสงตกสะทอ้นจากตา่งมุม 
จะท าใหท้า่นพศิวง ประทบัใจไมรู่ล้มื 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
จากนัน้ ชม บบีกีา มกับารา สรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรัก สรา้งโดยพระโอรสของออรังเซบ 

ทรงสรา้งเพือ่ร าลกึถงึพระมารดา (พระนาง บกีัมราเบยี อเุดดาราณี)สถาปัตยกรรมลักษณะ
คลา้ยทชัมาฮาล  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ โงแรมทีพั่ห 
พกั ณ โรงแรม VIT (เมอืงออรงักาบาด) 

 

วนัทีห่า้ มมุไบ วดัสวามนีารายนั เจดยีว์ปิสัสนาสากล  
 

06.00 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศ เมอืงออรงักาบดั 
08.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมมุไบ โดย สายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI400 
09.50 น. ถงึ เมอืงมมุไบ น าทา่นรับสมัภาระและน่ังรถโคช้ปรับอากาศเขา้สูต่วัเมอืงมมุไบ 
จากนัน้ น าทา่นชม วดั สวามนีารายนั (Swaminarayan) ทีม่อีายุเกอืบ 100 ปีเป็นหนึง่ในวัดที่

มผีูเ้ยี่ยมชมมากทีสุ่ดและเป็นส่วนส าคัญของผูค้นในละแวกใกลเ้คยีง นอกจากภายนอก
ของวัดแลว้ งานแกะสลักและรายละเอยีดทีว่จิติรบรรจงเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่สวดมนต์
ในหอ้งโถง นอกจากเทวรปูและรปูเคารพตา่งๆ แลว้ วัดยังมยีอดแหลมสามยอด มหีอ้งโถง
ผูช้มในบรเิวณวัดซึง่มภีาพวาดอยูบ่นผนัง ภาพเขยีนนี้เป็นการปรนนบิัตติอ่สายตาของผูม้า
เยีย่มเยยีนและสาวกของพระกฤษณะเพราะเป็นภาพทัง้ชวีติของเขา เทพเจา้หลักของวัด
คอื Narayan, Lakshmi และ Ghanshyam Maharaj วัดมตีลาดดอกไมอ้ยู่ตดิกับวัดและมี
ผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก หากคุณตอ้งการเห็นวัดในรัศมีภาพทั ้งหมด ใหเ้ยี่ยมชมในช่วง 
Janmashtami, Mahashivratri และ Ram Navmi 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เจดยีว์ปิัสสนาสากล เป็นสิง่ปลูกสรา้งลักษณะโดมใชเ้ป็นหอส าหรับ

การวปัิสสนา สามารถจุผูค้นไดถ้งึ 8,000 คน ตัง้อยู่ใกลก้ับโคไร ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมุมไบ เจดยีน์ี้เปิดอย่างเป็นทางการโดยประตภิา ปาฏีล ประธานาธบิดแีห่งประเทศ
อนิเดียในขณะนั้น เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2009 
ทีด่นิทีส่รา้งนัน้เป็นทีด่นิบรจิาคอยู่บนแหลม
ระหว่างอ่าวเล็กโคไร กับทะเลอาหรับ เจดยี์
แห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพและความ
กลมเกลยีว เจดยีส์รา้งขึน้ดว้ยความระลกึถงึ

สะยักยี อู  ้บา ขิ่น ผู เ้ป็นครูว ิปัสสนา และ 
Accountant-General ค น แ ร ก ข อ ง 
Independent Burma  และยังเผยแพร่การ
วปัิสสนากลับมายังอนิเดียดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การกอ่สรา้งมาจากเงนิบรจิาคทัง้หมด โดยมเีป้าหมายเพือ่เผยแพรค่วามรูข้องการวปัิสสนา 
เผยแผค่ าสอนของพระโคตมพทุธเจา้ การออกแบบแสดงออกถงึความเคารพตอ่วัฒนธรรม
ของพม่า ซึง่เก็บรักษาการปฏบิัตวิปัิสสนาไว ้ทรงของเจดยี์สรา้งเลียนแบบเจดยี์ชเวดา
กอง ในย่างกุง้ ประเทศพม่า และประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการก่อสรา้งแบบอนิเดยีโบราณเขา้
เพือ่ใหโ้ครงสรา้งอนัใหญโ่ตนี้คงอยุไ่ปหลายพันปี 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ืงสนิคา้พืน้เมอืง หรอืชอ๊ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า 
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19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฉตัราปตศีวิะจ ิเมอืงมุมไบ 

วนัทีห่ก มมุไบ กรงุเทพฯ 
01.45 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI330 
07.20 น. ถงึ สนามบนิสวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
หมายเหต ุ

บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
ส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ัก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง
หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

 
อตัราคา่บรกิารการเดนิทาง (ขอสงวนสทิธิท์ ี ่15ทา่นขึน้ไป) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 
30 ธนัวาคม 65 – 4 มกราคม 66 41,900 7,800 

15 – 20 มกราคม 66 39,900 7,800 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์66 39,900 7,800 

11 – 16 มนีาคม 66 39,900 7,800 

 

การส ารองทีน่ ัง้ 
1. กรณุาช าระมดัจ า 20,000 บาท หลงัการจองภายใน วัน พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนเงนิ  3

ละส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางแ  
2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **

หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข**  

**าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือานโอนเงินจากต่างจังหวัดราคาทัวร์ดังกล่ในกรณีที่ท่
คา่บรกิารของธนาคาร**  
 

บญัชโีอนเงนิ 
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คา่บรกิารรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษีน ้ามนัของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรัม) 
4. คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
5. รถโคช้ปรับอากาศ, รถไฟ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและคา่น ้าดืม่บนรถ วันละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรักษาพยาบาลไมเ่กนิ

หา้แสนบาท) แตท่ัง้นีย้อ่มอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ (ส าหรับ
อาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 
คา่บรกิารไมร่วม  

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคน
ตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ คา่
โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
4. คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
6. คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรัม  

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ย

ตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของทา่นเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 65 วัน คนืค่าทัวรท์ัง้หมด เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล หรือ**
**วันหยดุยาว 

**จรงิทัง้หมดดขึน้หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวันหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ิ ** 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วันจนถงึวันเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หอ้งพัก

โดยตรง หรอืผ่านตัวแทนในต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิโปรโมชั่น หรอืเที่ยวบนิพเิศษ 
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั ้งหมด 
เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ 50 USD 
6.คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 
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ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 

3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กท่องเที่ยวเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยว
มากกว่า ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 
เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ 
นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 
15 กโิลกรมั) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)**   

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะ
ใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่  
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั
ทีท่างบรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของ
เทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และ
ความปลอดภัย โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการ
บนิโดยจะยดึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญัโดย ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะ
การช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทาง
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเครื่องบนิเมื่อออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบนิ
ก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้** 
 

เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ของหมายเหตทุกุขอ้ 

 
 

mailto:info@himalayanthailand.com
http://www.himalayanthailand.com/


 

 

 
 

 

 

 

T.A.T. License No.11 / 04496 

Himalayan Holidays Co., Ltd. 160/592 ITF – Silom Palace Building 25th Fl., Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 (Thailand) 
Tel: (+66) 02- 235-7584, Fax: (+66) 02-2357573, Mob: 081 633 5033, Email : info@himalayanthailand.com or himalayanholidays@yahoo.com / www.himalayanthailand.com  

 
เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 1 ชุด ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่งอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ 

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ ( 2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศและความ 
 

 
ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 

 
ถา่ยหรอืสแกนสหีนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย หนา้ตรง 2x2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 2 รปู 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดีย 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล)   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 

2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 

4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 

5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 

 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี............................................................................... 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 

 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 

 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 

กรุณาระบุความสัมพนัธ์.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 

    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน..................................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  

9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 

การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 

10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อน หรือไม่ เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 

คณะนีย้ืน่วซีา่แบบออนไลน ์ประเภทอวีซีา่ ไมต่อ้งโชวต์วั 
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