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รฐัคุชราต.... คอืหน่ึงในรฐัของประเทศอนิเดยี เป็นแหล่งอตุสาหกรรมแหล่งแรกๆในอนิเดยี จนไดช้ือ่วา่
แมนเชสเตอรต์ะวนัตก เป็นบา้นเกดิของรฐับุรุษผูม้ชีือ่เสยีงของโลกบดิาแห่งอนิเดยี คอื มหาตมะคานธ.ี..ท ัง้ยงั

พระราชวงัลกัษมวีลิาศ อนังดงามตระการตาของมหาราชาแหง่เมอืงวาโดดาราและเป็น
ทีต่ ัง้ของเทวาลยัสุรยิเทพหน่ึงในสองแห่งอนิเดยี...เป็นดนิแดนหน่ึงทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่อง
อารยธรรมลุ่มน ้าสนิธุอนัเลือ่งลอื…และอดุมไปดว้ยแหล่งโบราณคดอีนังดงาม ของ
ศาสนาเชน ฮนิดู และมุสลมิ อกีท ัง้งานฝีมอืทอ้งถิน่ทีเ่ป็นแบบฉบบัของตวัเองทีง่ดงาม 

รายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัที ่1 วนัศกุรท์ ี ่20 มกราคม 2566 
 กรงุเทพฯ มมุไบ วาโดดารา 
 

10.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่7 Row P โดยสายการบนิ 
Go Frist เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทุกท่าน 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีมขึน้เครื่องทุกชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ 
 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ 

เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ใน
บรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. 

12.35 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ สู ่เมอืงมมุไบ โดย สายการบนิ Go Frist เทีย่วบนิที ่G8 26 

ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 4.45 ชั่วโมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.55 น. เดนิทางถงึ Chhatrapati Shivaji International Airport (ทา่อากาศยานนานาชาติ

นานาชาตฉิตัรปาตศีวิะจ)ี ตามเวลาทอ้งถิน่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจสัมภาระ
รอต่อเครื่องบนิเพื่อเดนิทางสู่ วาโดดารา 

19.20 น. ออกเดนิทางจาก มมุไบ สู ่วาโดดารา โดยสายการบนิ  Indogo Airline เทีย่วบนิที ่            

6E 2218 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิวาโดดารา Vadodara International Airport (BDQ)  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง วาโดดารา เดมิชื่อ บาโรดา Baroda เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มี

ความส าคัญในประวัตศิาสตรรั์ฐคุชราต เป็นเมอืงที่มคีวามเจรญิดา้นโครงสรา้งพื้นฐานอันดับ
ตน้ๆ ของประเทศแต่ไม่ไดเ้จรญิเพียงดา้นอาคารวัตถุ แต่ยังอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยตน้ไมส้ี

เขยีวท่ัวเมอืงดว้ยสัดสว่นประชากรเพยีงหนึง่ลา้นกวา่คน แตม่สีวนสาธารณะมากถงึ 85 แหง่  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม   

ทีพ่กั ณ Regenta Inn หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 วนัเสารท์ ี ่21 มกราคม 2566 
 วาโดดารา โลทาล ภวนคร 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งโรงแรม 
08.00 น. น าท่านผ่านชม สวนคามาต ีหรอื Sayaji Baug เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

อนิเดยีตะวันตก มพีชืพันธท์ีอ่ดุมสมบรูณก์วา่ 98 ชนดิ เป็นหนึง่ในสวนทีด่ทีีส่ดุในอนิเดยี แล  ะ
ไดรั้บการดูแลโดย Vadodara Municipal Corporation ผูคนหลายพันคนมาที่นี่เพื่อเดนิเลน่ใน
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ยามเชา้ สวนแห่งน้ียังเป็นที่ตัง้ของพิพธิภัณฑแ์ละหอศลิป์ Baroda, ทอ้งฟ้าจ าลอง Sardar 
Patel และสวนสัตว ์Sayaji Baug 

จากนัน้  น าท่านชม พระราชวงัลกัษมวีลิาศ ในพระราชวังที่งดงามที่สุดของอินเดีย สรา้งตาม
สถาปัตยกรรมแบบอนิโดซาราแซนคิ Indo Saracenic 
ภายในพระราชวังประดับประดาอย่างงดงามเป็นพระ

มหาราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงวาโดดารา  รัฐคชุราต 
ประเทศอนิเดยี เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญที่มชีือ่เสยีง ถอื
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าเมืองนี้ก็ ว่าได  ้โดย

สถาปัตยกรรมนี้เป็นสไตลอ์นิโด เป็นสถานที่คูนรามี
ของราชวงศใ์นสมัยก่อน ชม Navlakhi Step Well 

บอ่น ้าซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณ พระราชวังลักษมวีลิาศ เพยีง
แหง่เดยีวในเมอืงวาดารา มอีายเุกอืบ 600 ปี อาจเป็น
สิง่เดี่ยวที่แหลืออยู่ที่บอกว่ามันถูกสรา้งขึน้ในเวลา

ของศุลต่าลมูชาฟาร์ชาห์ในศตวรรษที่  15 ชม 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  FATEHSINGH MUSEUM เ ป็ น
พิพิธภัณฑ ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองคุชราต จัด

แสดงผลงาศลิปะอันเป็นงานสะสมของมหาราชแหง่วา
โดดารา ทัง้  จากยโุรป จนี และญีปุ่่ น 

จากนัน้ น าท่านชม อทุยานโบราณคดจีมัปาเนร-์ปาวาครห ์ เป็นแหลง่มรดกโลกของยเูนสโก ตัง้อยู่
ในอ าเภอปัญจมหัล รัฐคชุราต ประเทศอนิเดยี ในนคร
ประวัติศาสตร์จัมปาเนร์ ซึ่งตั ้งขึ้นโดยวันราช จาว

ทา ราชาองคส์ าคัญแหง่จักรวรรดจิาวทาในศตวรรษที่ 
8  ชือ่ของเมอืงนัน้ตัง้ตามมติรสหายและนายพลจัมปา 
หรอืตอ่มารูจั้กในชือ่ จัมปาราช สิง่กอ่สรา้งในอทุยาน
โบราณคดมีตัีง้แตแ่หลง่โบราณคดยีุคทองแดง, ป้อม
ปราการบนเนนิจากสมัยราชธานีศาสนาฮนิด ูไปจนถงึ

ซากปรักหักพังจากยุครัฐคุชราตในศตวรรษที่ 16 
โบราณสถานมตัีง้แตวั่ง, ประตเูมอืง, ซุม้ประต,ู มัสยดิ
, ที่ ไว ศ้พ , วิหาร , ที่อยู่ อาศัย , สิ่งก่อสร า้งเพื่อ

การเกษตร และสิง่ก่อสรา้งทางชลประทาน เช่น ชลา
คารกับเขือ่น ทีม่อีายตัุง้แตศ่ตวรรษที ่8 ถงึ 14 การเปลีย่นผา่นจากวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม

ฮนิดูไปสู่วัฒนธรรมอสิลามและสถาปัตยกรรมอสิลามในปลายศตวรรษที่ 15 ถงึตน้ศตวรรษที่ 
16 นั้นเดป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งของโบราณสถานที่นี่หมู่โบราณสถานทั้งหลายไดรั้บ
สถานะแหลง่มรดกโลกของยเูนสโกในปี 2004 น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีท์า่นพาเทล หรอื

ที่เรียกันว่า Statue of Unity เป็นรูปป้ันที่สูงที่สุดในโลก ดว้ยความสูง 182 เมตร ซึง่ตัง้อยู่
ในรัฐคชุราต ประเทศอนิเดยี อนุสาวรยีน์ี้แสดงใหเ้ห็นรัฐบุรุษอนิเดยีและนักเคลือ่นไหวอสิระ 
ท่านบาราฮายพาเทลระหว่าง ค.ศ. 1875–1950 ไดรั้บจ าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนแรก

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของ อนิเดยีอสิระและสมัครพรรคพวกของมหาตมะ 
คานธ ีท่านพาเทล ไดรั้บการยกย่องอยา่งสูงในการเป็นผูน้ าในการรวม 562 รัฐของเจา้แหง่

อนิเดยีเพื่อจัดตัง้สหภาพเดยีวของอนิเดีย รูปป้ันนตัง้อยู่ในรัฐคุชราตบนแม่น ้านาร์มาดาใน
อาณานคิมเควาทยิา หันหนา้ไปทางเขือ่นซารด์ารส์โรวาร ์100 กโิลเมตร  

 

mailto:info@himalayanthailand.com
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Panchmahal_district&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Champaner&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanraj_Chavda&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanraj_Chavda&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chavda_Kingdom&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalcolithic&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/Stepwell
https://th.wikipedia.org/wiki/Stepwell
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Irrigation_tank&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1


   
 

                                                  

 
 
 
 
 

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, Email: info@himalayanthailand.com or himalayanholidays@yahoo.com / www.himalayanthailand.com  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาฟนาการ ์หรอื เมอืงภวนคร บาฟนาการ์ เ ป็นเมืองท่าที่ เคย

รุ่งเรืองของอ่าวแคมเบย ์อยู่ปลายทางแหลมตดิทะเล ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ.1743 และยังคงเป็น
เมอืงส าคัญในการคา้ขาย สนิคา้ที่ผลติจากผา้ฝ้ายอุตสาหกรรม ผลติผา้พลาสตกิ และการ
ตัดเรอืเหล็กทีไ่มใ่ชง้านแลว้ เป็นเมอืงทีม่หาตมะคานธ ีเขา้เรยีนมหาลัยอกีดว้ย  

จากนัน้ น าท่านชม เมอืงโบราณโลทาล เป็นเมอืงท่าโบราณ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าแห่งแรก
ของอนิเดยีและของโลก เนื่องจากพบหลักฐานผังเมอืงและร่องรอยของอารยธรรมดัง้เดมิ 
อกีทัง้ชาวโลธัลยังเกา่กาจเรือ่งดาราศาสตรแ์ละการเดนิเรอืดว้ย ไปชมพพิธิภัณฑโ์บราณคดี

ของโลธัล ซี่งเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณสถาน
จ ากก า รขุ ด ค ้น  อ าทิ  เ ค รื่ อ ง ส า ริ ด  ก ร ะ จ ก 

เครื่องป้ันดนิเผา ลุกปัดโบราณ และอัญมีต่างๆ น า
ท่านชม ชมซากโบราณเมือง สมัยอารยธรรมลุ่ม
แม่น ้าสนิธุ อายุร่วม 4,500 ปี ร่วมสมัยกับเมืองโม

เฮ็นโจดาโร ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศปากสีถาน เมอืงน้ี
ตัง้อยู่ ณ จุดที่แม่น ้าสองสายมาบรรจบกัน คอืแม่น ้า
สภามาตแิละแมน่ ้าโภคาโว แลว้ไหลลงสูอ่า่วแคมเบย ์จงึเป็นเมอืงท่าทีรุ่่งเรอืงมากในการคา้ 

ขายกับอียิปต์เปอร์เซียและเมโสโปเตเมีย จากการขุดคน้ทางโบราณคดีบนหลักฐาน
สิง่กอ่สรา้ง อูต่อ่เรอืและวัตถุทีม่าจากประเทศทีม่กีารคา้ขายซึง่จัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑ ์

จากนัน้ น าท่านชม วดัตกัเตศวร เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของ
คุชราต สรา้งดว้ยหินอ่อน ตั้งอยู่บนเนินเขาใน 
Bhavnagar สามารถมองเห็นอ่าวแคมเบย์ได ้การ

กอ่สรา้งวัดไดเ้สร็จสิน้แลว้ในปี พ. ศ. 2436 และไดรั้บ
การตั้งชื่อว่า  มหาราชาตะทาสุ นีที่ เ ป็นหนึ่ ง ใน

ผูป้กครองที่มอีทิธพิลของ Bhavnagar และเป็นผูส้ั่ง
ใหส้รา้งวหิาร ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกั ณ โรงแรม The Basil Park หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 วนัอาทติยท์ี ่22 มกราคม 2566 

 ภวนคร ปาลตินะ Diu 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปาลตินะ เพือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาฉตัรรณุชยั เป็นทีตั่ง้ของกลุ่ม
วัดเชน บนยอดเขาจ านวน 863 วัด สรา้งใ  นครสิตศ์ตวรรษที่ 18 หลังจากถูกพวกมุสลมิ
ท าลายในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 เป็นสถานที่ศักดิ์

แห่งหนึ่งของสาสนาเชน สาเหตุที่ศาสนิกชาจารกิ
แสวงบุญมายังสถานที่แห่งน้ีเพราะเชือ่กันวา่ศาสดา

องค์แรกคือ อตนิาถ เคยจารึกมาที่น่ีและเชื่อว่า
สาวกองค์ ส า คัญของท่านอตินาถ พันดาริกา 
Pundarika บรรลุธรรม ที่มีบันไดส าหรับเดินขึ้นสู่

ยอดเขา 3,500 ขัน้ ใชเ้วลาเดนิขึน้ 2 ชั่วโมง วัด
แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม วัดที่เด่นที่สุดคือ วดัอตนิาถ 
ซึง่ประดับลวดลายแกะสลักหนิทัง้บนเพดาน ผนังเสาอยา่งงดงามอลังการ ส าหรับท่านที่ไม่

mailto:info@himalayanthailand.com


   
 

                                                  

 
 
 
 
 

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, Email: info@himalayanthailand.com or himalayanholidays@yahoo.com / www.himalayanthailand.com  

 

อยากเดนิขึน้ มเีลีย่งรับจา้งแบกขึน้ราคาไปกลับประมาณ 1,000 รูปี (ยังไม่รวมทปิและไม่
รวมในรายการทัวร)์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืง ดอิู เป็นเกาะที่แต่เดมิเป็นอาณานิคมของชาวโปรตุเกส ต่อมา

กองทัพอนิเดยีคนืมาได ้และก็ยังไม่เป็นเขตปกครองตัวเอง Union Territory ถือว่าที่นี่เป็น

เกาะท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวคุชราต เมอืง Diu เสน้ทางการคา้จากยุโรป อาหรับ สู่

ตะวันออกรูจั้กกันในนาม ยบิรอลตาแห่งตะวันออก เคยเป็นอาณานิคมที่เจรญิรุ่งเรืองของ
โปรตุเกสในครสิตศ์ตวรรษที่ 16 เป็นเอกราชเมือ่ปี ค.ศ. 1961 ปัจจุบันเป็นเมอืงที่บริหาร

โดยรัฐบาลกลางเรยีกวา่ Union Territory 
จากนัน้ น าท่าน ชม Church of Saint Paul สร า้งใน 

ค.ศ.1610 ผนังดา้นหนา้เป็นศลิปะแบบโกธคิ สรา้ง
ไหม่ในปี ค.ศ.1807 น าท่านชม ป้อมดอิู ตั ้งอยู่
ทางตะวันออกสุดของเกาะเป็นจุดส าคัญของเมือง 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1535 จากนัน้โปรตเุกตเุขา้มายดึ
ครอง เมืองมีคูน ้าลอ้มรอบสองชัน้ เป็นจุดชมพระ
อาทติยต์กทีส่วยงามมากในเมอืงมตีกึอาคารเก่าแก่

ในยคุอาณานคิม 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั ณ โรงแรม Krishna Beach Resort หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 วนัจนัทรท์ี ่23 มกราคม 2566 

 ดอี ูซาซานเกยีร ์โสมนาถ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการดอิู เป็นป้อมปราการที่สรา้งขึน้โดยชาวโปรตุเกส ซึง่ตัง้อยู่
บนชายฝ่ังตะวันตกของอนิเดยีในเมอืงดอีู ป้อมปราการน้ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป้อม
ปราการป้องกันของโปรตุเกสอนิเดียที่ปลายดา้น

ตะวันออกของเกาะ เมอืงดอี ูในชว่งศตวรรษที ่16 
ป้อมปราการซึง่มพีรมแดนตดิกับเมอืงดอี ูสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1535 ภายหลังจากพันธมติรดา้นการ
ป้องกันทีก่อ่ตัง้โดย Bahadur Shah สลุตา่นแหง่คุ
ชราตและโปรตุเกสเมื่อ เมื่อพระเจา้หุมายุน

จักรพรรดโิมกุลพยายามผนวกดนิแดนนี้ มีความ
เขม้แข็งตลอดหลายปีทีผ่า่นมา จนถงึปี 1546 ชาว
โปรตุเกสปกครองดนิแดนนี้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1537 จนถงึการรุกรานของอนิเดยีในเดอืนธันวาคม 

พ.ศ. 2504 ปัจจุบันเป็นสถานที่ส าคัญของดีอูและเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ
แหลง่ก าเนดิโปรตเุกสในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโสมนาถ Somanath เพือ่น าท่านชม เทวลยัโสมนาถ  Somnath 
Temple (เทวาลัยโสมนาถ) อันงดงามและมชีือ่เสยีง ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลอาหรับเป็นหนึง่ในเท

วลัยทีศั่กดิท์ีส่ดุของฮนิด ูสรา้งถวายพระศวิะ ความ
ม่ันคงของเทวลัยแหง่นี้ท าใหม้กีารบกุปลน้เทวลัย
หลายครัง้ เริม่จากการบกุปลน้โดยมาหห์มุดแห่ง

ฆาษนียจ์ากแอฟกานสิถานใน ค.ศ.1026 เทวาลัย
แหง่นี้มกีารฟ้ืนฟบูรูณะขึน้มาไหม ่เทวาลัยบูรณะในปี 
ค.ศ. 1950 ทางตะวันออกของเทวาลัยเป็น  แม่น ้า

สามสายไหลลงมาบรรจบกัน ท าเป็นท่าน ้าลางสูท่ะเล 
คนฮนิดเูชือ่กันวา่เป็นทีถ่วายพระเพลงิพระศพของ

พระกฤษณะ กลา่วกันว่าวัดนี้เป็น 1 ใน 12 จโยตรีล์งึค ์ Jyotirlinga ขององคพ์ระศวิะทีศั่กดิ์
ทีส่ดุในอนิเดยี สถาปัตยกรรมอันงดงามตามแบบราชวงศจ์าลกุยะ ในสมัยทีเ่ริม่สรา้งทางเขา้มี
รูปป้ันพระโคนนท ีพาหนะของพระศวิะ ตามระเบยีบทางเดมิมรูีปสลักนาฏราช พันหนา้ หัน

หนา้ออกสูท่อ้งทะเลอาหรับสนี ้าเงนิเขม้ 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงซาซานกรี ์ 

น าท่านชม อุทยานแห่งชาตป่ิาไมก้รี  ์เขตอนุรักษ์

สงิโตเอเชยี (Asiatic lion) ซึง่เหลอือยูใ่นอทุยานแห่ง
น้ีประมาณ  400  ตัว ในอทุยานยังมสีัตวจ์ าพวก กวาง

อกีหลายพันธุ ์ไฮยน่ีา หมปู่า สนัุขจิง้จอก นก และยังมี
แมน่ ้าล าธารไหลผา่นหลายสาย 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั ณ โรงแรม Sarovar Portico หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วนัที ่5 วนัองัคารที ่24 มกราคม 2566 
 ซานซาเกยีร ์ลติเติล้ รานน ์ออฟ คทุซ ์บาจานา่ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านชม ป้อมอุปารค์ต ป้อมโบราณอายุกว่า 2,300 ปี ก าแพงรอนอกสูงกว่า 20 เมตร 

ดา้นในม ีกลุม่ถ า้พุทธ Buddhist Caves และแต่ละถ ้าอายุ 2,000 ปีสรา้งตัง้ต่สมัยพระ
เจา้อโศกเพือ่แบง่เป็นทีอ่ยู่อาศัยใหกั้บพระสงฆ ์ตอ่มา
ถูกยดึครองโดยมุสลมิ ชม บ่อน ้าขันบันได 2 ที่ คือ 

นาฟกนัคูโว Navghan Kowa และ อาด ิคาด ิ Adi 
Kadi Vav บ่อน ้าสองบ่อน้ีไม่มีการแกะสลักที่สวยงาม

เหมอืนที่อืน่ แต่ทัง้สองบ่อเกดิจากการเจาะหนิลงไปทัง้
กอ้น สรา้งขึน้ในราวๆ ปี 1026 เป็นบอ่ลกึถงึ 52 เมตร บอ่
น ้าแหง่น้ีมนี ้ามหาศาล และเป็นแหลง่น ้าส าคัญในยาสมที่

อุปารค์ตถูกโอบลอ้ม ส่วน อาด ิค่ด ิเป็นบ่อน ้าขัน้บันได 
120 ชัน้ ทางลงลกึและเคบตอ่มา มาชม มาฮาบทั มคับา 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1892 เป็นสุสานของผูป้กครองเมอืงจู

นาการ์ท มีสถาปัตยกรรมแบบอินโ อสิลาม แบบยุโรป 
และแบบโกธกิ โครงสรา้งตรงสนุยก์ลางมหีอคอยรูปทรง
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หัวหอมลอ้มรอบทัง้สีม่ ุ ม และมบีันไดวนลอ้มรอบโดมไปในทศิทางตรงกันขา้มเพือ่ใหด้เูกดิความ
สมดลุกัน อาคารดา้นในและดา้นนอกประดับดว้ยหนิแกะสลักลวดลายวจิติรงดงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขา Gimar Hill หรือเทือกเขา Girnar ถือว่าเป็นสิง่ศักดิ ์และยัง

เป้นสถานทีแ่สวงบญุทีส่ าคัญส าหรับทัง้เชนและฮนิดู 

เพื่อน าท่านชม เสาของพระเจา้อโศก  Edicts of 
Ashoka ซึง่เป็นหลักฐานการแสดงถุงการแผ่ขยาย
อาณาจักรของพระเจา้อโศกมายังภ  าคตะวันตกของ

อนิเดยี และเป็นหลักฐานการเผยแผ่พระพุทธสาสนา
มายังดนิแดนแถบน้ีเป็นจารกึทีส่ั่งสอนหลักธรรมทาง

พระพุทธศานาและสถานทีแ่สวงบญุของชาวฮนิด ู
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ลติเติล้ รานน ์ออฟ คทุซ ์(LRK) 

Little Rann of Kutch เป็นสถานที่ทีไ่ม่เหมอืนใครบนโลก ตัง้อยู่บนพื้นที่ 4,950 ตาราง

กโิลเมตร เป็นหนึง่ในเขตสงวนที่ใหญ่ที่สดุของอนิเดยีที่มภีูมทัศนห์ลากหลายทางตะวันตก
ของรัชคุชราต เขตรักษาพันธุ์นั้นไดรั้บการตั้งชื่อ
ตามเผา่พันธุย์อ่ยขอลาป่าประชากรสดุทา้ยของโลก

ในเผา่ยอ่ย Khur ของลาป่าซึง่เป็นสัตวส์งวนทีไ่ดรั้บ
การคุม้ครองอยา่งหนาแน่น ซึง่เป็นทีห่ลบภัยส าหรับ

ลาป่าเอเชียที่ใกลสู้ญพันธแ์ละเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์มากมาย อาทิ ละม่ังอินเดีย กระทิงสีน ้ าเงิน 
(ละม่ังที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย) เป็นสัตว์เลี้ยงลูก

ดว้ยนมอืน่ๆ ทีเ่ห็นในบรเิวณนี้ 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั ณ โรงแรม The Royal Safari Camp หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่6 วนัพธุที ่25 มกราคม 2566 
 ซานซาเกยีร ์โมเดรา ปาทนั สทิธปิรู ์โพชนิา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโมเดรา ชม วดัโมเดหร์า่ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 11 ค.ศ. 

1026 โดยกษัตรยิภ์มีเทพแหง่ราชวงศโ์ซลันกเิพือ่บชูาสรุยิะเทพ ณ รมิแมน่ ้าภุชปาวต ีแมว้า่

บางส่วนจะเสียหายจากการท าลายโดยสุลต่านมาหห์มุดแห่งฆาสนีของกษัตริยม์ุสลมิใน
สมัยกอ่น และผา่นแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ วดัโม
เดหร์่า เป็นวัดฮินดูที่มีลวดลายแกะสลักสวยงาม 

ปราณีตวจิติรอย่างยิง่ดว้ยหนิทรายสชีมพูโดยพระเจา้
ภมีเทพที ่1 เป็นสถาปัตยกรรมฮนิดทูีง่ดงามทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ในกชุราต ดา้นหนา้เทวาลัยมบีอ่น ้าแบบกลางแจง้
อยู่กลางวัด ผนังภายนอกวัดมีรูปแกะสลักเทพพระ
อาทติย ์และเทพองคอ์ืน่ๆ อยา่ง เทพวศิวกรม (ผูส้รา้ง

เมืองทวารกาแด่พระกฤษณะ) เทพวรุณ เทพอัคนี คเณศวร มตาสรัสวตี และยังมีบ่อน ้า
สีเ่หลีย่มผืนผา้ขนาดใหญ่กลางแจง้แกะสลักลวดลาย มขีัน้บันไดแกะสลัก 5 ชัน้ไล่ระดับ
อยา่งสวยงาม มเีทวสถานขององคเ์ทพคเณศวร วษิณุ และศวิะประจ าทัง้ 3 ดา้น 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงปาทนั หรือที่รูจั้กกันในนาม อนาหลิว์าดะปาทาน Anahilvada 
Patan เมอืงปาทาน Patan เป็นเมอืงป้อมปราการโบราณ ที่เต็มไปดว้ย ทะเลสาบ บ่อน ้า และ

วัดวาอาราม และเทวาลัย สถาปนาโดยมหาราชาวาณราช ชาวดะ Vanraj Chavda แหง่ราชวงศ ์
กูรจาร ์ชาปา Gurjar Chapa เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงทางดา้นทอผา้มาแต่โบราณ ราชส านักชวา
เคยสั่งผา้ส่าหรีทอจากที่น่ีไปใชใ้นราชส านักผา้ไหม Patara ของเมืองปาทานไดช้ื่อว่าเป็น

ราชนีิแห่งผา้ไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคงรักษาลวดลายสสีันการออกแบบรวมไปถงึ
เทคนคิการทอแบบโบราณเอาไว ้ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม   

13.00 น. น าท่านเขา้ชม บอ่น า้ข ัน้บนัได หรือ ราชนิบีอ่น า้ในอนิเดยี (The Queen’s Stepwell) สรา้ง
โดยพระนางอุทัยมาตมิเหส ีUdauyamati เป็นที่ระลกึ

ถงึกษัตรยิ ์Bhimdev I (ราชวงศ ์Solanki) พระเจา้ภีม
เทพในคริสตว์รรษที่ 11-12 ไดรั้บประกาศเป็นมรดก
โลกเมือ่ปี 2014 ถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1958 หลังจาก

ถูกถับถมอยู่ในดนินานนับรอ้ยปีมี เป็นบ่อน ้าบันไดมี
ทางลงดา้นเดยีว ยาวประมาณ 64 เมตร กวา้ง 20 เมตร 
และลกึถึง 27 เมตร มี 7 ชัน้ แต่ละชัน้มีเสาแกะสลัก

ผนังดว้ยเรือ่งราวของเหลา่ทวยเทพกว่า 500 ภาพ  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสทิธุป์ูร ์เป็นเมอืงประวัตศิาสตรซ์ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอัญจุนีย ์(Anjuni 

River) เมื่อคริสตศ์ตวรรษที่ 10 ที่เมืองน้ีมีหมู่เทวาลัยพระศวิะอันงดงามยิง่ใหญ่แต่ถูก
ท าลายลงไปในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงซากปรักหักพังทีแ่สดงใหเ้ห็น
ถงึความงดงาม ปัจจุบันในเมอืงมอีาคาร  ประดับดว้ยไมแ้กะสลัก สรา้งโดยพ่อคา้ชาวมุสลมิ

ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางไปยังเมอืงโพชนิา (Poshina) 
19.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกั ณ โรงแรม Darbargadh หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7 วนัพฤหสับดทีี ่26 มกราคม 2566 

 โพชนิา อาหเ์มดาบดั 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00 น. น าท่านเขา้ชม วดัเชน สรา้งดว้ยหนิทรายสีขาวประดับดว้ยลวดลายแกะสลักหนิที่งดงาม
เดนิทางต่อไปยังหมู่บา้นชนเผ่า Bhil และเผ่า Rabari ซึง่ยังคงรักษาวถิีชวีติดัง้เดมิเอาไวทั้ง้
การแต่งกาย และการด ารงชวีติซึง่เป็นสสีันของรัฐกุชราต ชมหมู่บา้นช่างป้ันหมอ้ซึง่ชาวบา้น

ยังคงใชห้มอ้ดนิในชวีติประจ าวัน   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอาหเ์มดาบดัใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
19.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 

พกั ณ โรงแรม Sorovar Portico หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่8 วนัศกุรท์ ี ่27 มกราคม 2566 

 อาหเ์มดาบดั 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
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08.00 น. น าท่านเขา้ชม Jami Masjid มัสยดิประจ าเมือง สรา้งในปี ค.ศ. 1423 โดยสุลต่านอาห์
เหม็ดชาหผ์ูก้่อตัง้เมืองอาหเ์มดาบัด โดยการ

รือ้ท าลายวัดในศาสนาฮนิดแูละศาสนาเชนแลว้
น าเอาวัสดุเหล่านั้นมาสรา้งมัสยดิ     มัสยดิมี
โดมทั้งหมด 15โดมเสาแกะสลัก 260 ตน้ใน

บรเิวณมัสยดิมสีสุานของสลุตา่นอาหเ์หม็ดชาห ์
บตุรชาย และ หลานชาย น าท่านเขา้ชม Rani 
Sipri’s Mosque ซึง่ไดฉ้ายาวา่เป็นเพชรแห่ง

สเุหร่าเนื่องจากความวจิติรงดงามของลวดลาย
แกะสลักและสัดสว่นทีล่งตัว 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านเขา้ชม Rani Rapmati Mosque ทีส่รา้งอทุศิใหช้ายาสุลต่านซึง่เป็นฮนิด ู  สรา้งใน

กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 5  โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมฮนิดูและอสิลาม  เขา้ดว้ยกัน หากมี

เวลาพอน าท่านชม Sarkhy Roja  ซึง่เคยเป็นที่พักผอ่นหยอ่นใจของสุลตา่นแหง่อาหเ์มดา
บัด ในชว่ง ค.ศ. 1445 และ 146 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง สนามบนินานาชาตเิมอืงอาหเ์มดาบดั (Sardar Vallabhbhai Patel 

International Airport) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี
18.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิมอืงมุมไบ โดยสายการบนิอนิดโิก ้แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ

ที ่6E 2444 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบนิเมอืงมุมไบ ตามเวลาทอ้งถิ่น รอต่อเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารค า่อสิระทีส่นามบนิ 
 

วนัที ่9 วนัเสารท์ ี ่28 มกราคม 2566 

 มมุไบ กรุงเทพฯ 
 

01.00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิเมอืงเดล ีสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่

SL 219 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.40 ชั่วโมง (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 
05.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ …. 
 

หมายเหตุ 

บรษัิทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะ

ทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 
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อตัราคา่บรกิารการเดนิทาง (ขอสงวนสทิธิท์ ี ่15ทา่นขึน้ไป) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

20 – 28 มกราคม 2566 58,900 15,700 

 

ส ารองทีน่ ัง้ 

1. กรุณาช าระมัดจ า 25,000 บาท หลังการจองภายใน วัน พรอ้มส่งหลักฐานการโอนเงนิ  3
และส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **
หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข**  

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจังหวดัราคาทัวรด์ังกลา่วจะไมร่วมคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่บรกิาร

ของธนาคาร**  

บญัชโีอนเงนิ 

คา่บรกิารรวม 

1. คา่ต๋ัวโดยสารเครื่องบนิชัน้ประหยัดเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันสายการบนิ และภาษีน ้ามันของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรัม) 

4. คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
5. รถโคช้ปรับอากาศ, รถไฟ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทุกมือ้ ตามรายการระบุ และคา่น ้าดืม่บนรถ วันละ 2 ขวด/ท่าน 
8. ค่าประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรักษาพยาบาลไมเ่กนิหา้แสน

บาท) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ (ส าหรับอายุ 70 ปีขึน้
ไป คุม้ครอง 50%) 

9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

10. หัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 
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คา่บรกิารไมร่วม  

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่า

ซักรีด ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
4. คา่วซีา่ที่มคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

5. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 
6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ Visa 3% Amex 4% 

7. คา่น ้าหนักเกนิพกิัดตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรัม  

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

9. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขับรถ 5 USD / วัน / ท่าน  (ตลอดรายการ 40 USD / ท่าน) 

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึใจในการบรกิาร 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของทา่นเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด  ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 65 วัน คืนค่าทัวร์ทั ้งหมด เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล หรือวันหยุด**
**ยาว 

**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวันหยดุยาว เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วัน เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วันจนถงึวันเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดในทุกกรณี 

4. กรณีกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หอ้งพักโดยตรง 
หรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิโปรโมชั่น หรือเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight 
และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด เนื่องจากคา่ต๋ัวเป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนินัน้ๆ 
ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่วมากกวา่ ในกรณีที่มี

การจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่น หรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมตาม โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทาง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ้ทั้งน้ีขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ กรณี

เดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวัน

เดนิทางได ้ 
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**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 15 

กโิลกรมั) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)**   

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่  

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุุดวสิัยทีท่าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความ

ปลอดภัย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสายการบนิโดย

จะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่
ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

6. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่านทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้

ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
7. ต๋ัวเครือ่งบนิเมือ่ออกต๋ัวแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้** 

 

เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข

ของหมายเหตทุกุขอ้ 

เอกสารในการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 1 ชุด ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 
หนา้ 

 รปูถา่ยส ี(ถ่ายมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รูป พืน้หลังสขีาว) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ

ความ 

ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซี่า อนิเดยี 
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ถา่ยหรอืสแกนสหีนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย หนา้ตรง 2x2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 2 รปู 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพือ่เป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีาอนิเดยี 

1. ช่ือ-นามสกุล ใ(ภาษาไทย).................................................................... ............................................................................................................... ............... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล)
(ภาษาไทย)..................................................................................................................... ............................................................................................................. 
2. สถานที่อยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………..……….…. 

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

3. รูปพรรณ/ต านิ..........................................................................................................................สี
ผิว………………………………………….………………………………………… 

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

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

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล...................................................................................................................วนั/เดือน/ปี.......................... ................................................. 
สถานที่เกิดคู่สมรส........................................................................................................................................................... ........................................................................ .............. 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม............................................................................................. .............................................................................................................................. 

 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบ.ุ..................................................................................................................................................... ........................................................................... 

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

กรุณาระบุความสัมพนัธ์................................................ ................................................................................................................................................................. ...................... 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 

    (ช่ือสถานที่ท  างาน (ภาษาองักฤษ...................................................................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………..………………………. 

ที่อยูท่ี่ท  างาน..................................................................................................... ...................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรที่ท  างาน........................................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ......................................................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา (ภาษ
องักฤษ).................................................................................. ....................................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ....................
.. 

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

10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่ เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/ เดือน/ ปี………….............…………………............ที่ออกจากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศที่ท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น
............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ............................................. 
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