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เดินทางโดย เจทแอร์เวยส์  

 

กาํหนดเดินทาง 12-16 มกราคม 2562 

 

 
 
XX.XX  เวลานดัหมายในเอกสารเตรยีมตวั(ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ �-��วนั) พบกนัที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เจา้หน้าที�ใหก้ารตอ้นรบั 
06.25 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงมุมไบ  ดว้ยสายการบนิเจทแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 9W061 

09.35  น. เดนิทางถงึแลว้รถรบัท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงมุมไบ นําท่านไปที�อินเดียเกตซึ�งเป็นท่าเรือเพื�อข้ามไปเกาะ

เอลแลแฟนตา (Elephanta Island) (ปิดวันจันทร์)  

จากนั �น ลงเรือมุง่สูเ่กาะเอเลแฟนต้า (ใช้เวลานั�งเรือประมาณ �� นาที)  

เที�ยง เดินทางถึงเกาะแล้วรับประทานอาหารกลางวนัที�ร้านท้องถิ�นบนเกาะ 

บ่าย เพื�อชมเทวสถานเอลเอเฟนต้า ซึ�งขดุเจาะเข้าไปในภเูขา ให้เป็นเทวาลยั ยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก 

ชมรูปสลกั มเทศมรูติ ซึ�งสลกัเป็นพระพกัตร์ พระศิวะ � ปางอนัใหญ่โต และงดงาม และทรงพลงั ซึ�งเป็นสิ�งที�

เชิดหน้าชตูาของถํ �าเอลแลแฟนตา  นอกจากนี �ยงัมีรูปสลกัเป็นเรื�องราวของพระศิวะ และพระนางปารนตี ที�

งดงามอีกมากมาย เช่น รูปสลกัอรรถนารีศาร คงคาธารา และพีธีสยมุพรของพระศิวะ ได้เวลาสมควรเดินทาง

กลบัสูฝั่�ง 

นาํท่านเดนิทางสมัผสัชมสิ�งอศัจรรยข์องอินเดีย เดนิทางสู่เมือง

ออรงักาบาดชมหมู่ถ ํ�าอาจนัตา้อนัยิ�งใหญ่ที�เรื�องราวของศาสนา

พทุธปรากฎในรูปของภาพเพน้ทโ์บราณ และเทวรูปโบราณที�

แสดงถงึเรื�องราวความรุ่งเรอืงของศาสนาตา่งๆในภมิูภาคนี�  ทั�ง

พุทธ ฮินดู และเชน จากนั�นชมความยิ�งใหญ่อลงัการของหมู่ถา้

เอโรล่าที�มีการตดัภูผาลงไปเป็นหมู่ถ ํ�าสลกัลึกเขา้ไปอย่างมี

รายละเอียดน่าทึ�ง ไดฟั้งเรื�องราวการก่อสรา้งที�สุดแสนอศัจรรย ์

ชมความละเอียดประณตีของการสลกัเสลาดว้ยฝีมือมนุษยท์ี�

แทบไม่น่าเชื�อว่าจะสามารถสรา้งมาไดถ้ึงขนาดนี�   

           

วนัแรก  มมุไบ- ประตอิูนเดีย -สถานีรถไฟฉัตร ปาตีชีวจ ี     (B/L/D) 
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นําท่านข้ามฝากกลบัมายงัเมืองมมุไบ (�� นาที) ให้ท่านได้มีเวลาอิสระถ่ายรูป ประตูอนิเดีย (Gateway of 

India) ซึ�งเคยใช้เป็นที�ต้อนรบัพระเจ้ายอร์ชที�ห้า เมื�อเดินทางมาเพื�อ

ครอบครองดินแดนอาณานิคมของพระองค์ ผา่นชมสถานีรถไฟ

ฉัตรปาตีชีวจี (Chhatrapati Shivaji Terminus)ที�ใหญ่และ

สวยงามที�สดุของมมุไบและยงัเป็นมรดกโลกอีกด้วย  

หากมเีวลาพอนําท่านเดนิชมตลาดทอ้งถิ�นของมุมไบเป็นตลาดที�

คกึคกัมสีนิคา้ทอ้งถิ�นขายมากมายรวมทั �งผลไมต้ามฤดกูาลที�
นํามาขายหลากหลายชนิดในตลาดแหง่นี� 

เย็น  เดินทางกลบัที�พกัโรงแรม รับประทานอาหารเยน็ พกัผอ่น Hotel Suba International (4*) หรือเทียบเท่า 

 

 
03.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
05.20 น. ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงออรงักาบาด  โดยสายการบนิเจท็แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 9W313 

06.20 น. ถงึสนามบนิเมอืงออรงักาบาด รถรบันําท่านเดนิทางสู่โรงแรมที�พกั เพื�อรบัประทานอาหารเชา้ 

 จากนั �นนําท่านชมวิวถํ�าอาจนัต้าดา้นบนสุดของหุบเขาที�ท่านสามารถเหน็ววิถํ�าอาจนัตา้ไดอ้ยา่งกวา้งไกล 

และท่านจะไดเ้หน็วา่นกัขดุคน้ชาวองักฤษที�ไดม้าพบที�นี�โดยบงัเอญิเป็นมุมมองอยา่งไร จนกระทั �งไดจ้ดัตั �ง
ทมีสาํรวจทาํใหถ้ํ�าสุดมหศัจรรยน์ี�เปิดเผยสูส่ายตาชาวโลกในทุกวนันี� จากนั �นเดนิทางเขา้สู่เบื�องล่างเพื�อนํา
ท่านเปิดโลกแหง่ความศรทัธาทางพุทธศาสนาอนัยิ�งใหญ่อยา่งเตม็ตา 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ บรเิวณถํ�าอาจนัตา้ 

บ่าย นําท่านเขา้ชมหมูถ่ํ�าอาจนัต้า (Ajanta)(เปิด ��.��น.-��.�� น./ปิดวนัจนัทร)์ นําชมหมู่ถํ�าอาจนัตา ซึ�ง

เป็นถํ�าทางพระพุทธศาสนามถีํ�าจาํนวน �� ถํ�า มภีาพจติรกรรมที�
เก่าแก่ และสวยงามที�สุดในอนิเดยี สรา้งขึ�นในราวปี ��� ก่อน ค.ศ. 
จนถงึ ค.ศ.��� เก่าแก่กวา่ถํ�าเอลโลรา ในขณะที�ศาสนาฮนิด ูกาํลงั

รุ่งเรอืงในเอลโลราพุทธศาสนาค่อยๆ เสื�อมลงที�อาจนัตา และหายไป
ในที�สุดหมูถ่ํ�าที�อาจนัตา จงึถูกทิ�งรา้ง มป่ีาไมแ้ละเถาวลัยข์ึ�นปกคลุม 
จนถงึปี ค.ศ.���� นกัล่าสตัวช์าวองักฤษ ไดม้าพบเขา้โดยบงัเอญิ 

โลกจงึไดเ้หน็ความมหศัจรรยข์องถํ�าอาจนัตาจติรกรรมที�งดงาม และ
หาชมไดย้ากเป็นเรื�องพทุธประวตั ิชาดกความเป็นอยูใ่นราชสาํนกั 
นกัดนตร ีและชวีติของผูค้นในศตวรรษที� � โดยใชส้จีากธรรมชาต ิคอื พชื และแร่ธาตุ ยเูนสโกไดป้ระกาศ
เป็นมรดกโลก ถํ�าอาจนัตา ตั �งอยูต่รงโคง้นํ�ารปูเกอืกมา้ ของแม่นํ�าวาโกรา หมูถ่ํ�าอาจนัตา แบ่งออกเป็น � 

กลุ่ม คอืกลุ่มหนิยาน ซึ�งเก่าแกถ่งึศตวรรษที� � และศตวรรษที� � ก่อน ค.ศ. และกลุ่มมหายาน ซึ�งสรา้งขึ�นใน
ศตวรรษที� �-� โดยราชวงศว์ากาตกะ เป็นผูอุ้ปถมัภใ์นกลุ่มถํ�ามหายาน � ถํ�าที�น่าชม คอื ถํ�าหมายเลข � ซึ�ง
มจีติรกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุด ถํ�าหมายเลข � ที�หน้าถํ�าสลกัเป็นราชา แหง่นาคถํ�าหมายเลข �,�,��,��,�� 
และ �� เป็นถํ�าหนิยาน หมายเลข �เป็นถํ�าสาํหรบัประกอบพธีสีวดมนต ์มพีระพุทธรปูองคใ์หญ่อยูภ่ายในถํ�า

หมายเลข �� เป็นถํ�าที�เก่าแก่ที�สุด และสวยงามที�สุด ถํ�าหมายเลข ��-�� เป็นถํ�ามหายานถํ�าหมายเลข �� มี
รปูสลกัสตรอียู ่� ขา้งประต ูหมายเลข �� มพีระพทุธรปู รปูนางฟ้า และรปูดอกบวัภายในถํ�า กลุ่มสุดทา้ย 

วนัที�สอง มมุไบ-ออรงักาบาด-ถํ�าอาจนัต้า       (B/L/D) 
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คอืถํ�าหมายเลข ��-�� สรา้งในศตวรรษที� � ถํ�าที�แสดงถงึฝีมอืช่างที�iสวยงามที�สุด คอืหมายเลข �� 

โดยเฉพาะผนงัที�สลกัเป็นภาพมารผจญ และผนงัที�สลกัเป็นพุทธรปูปางปรนิิพพาน ซึ�งมสีาวกนั �งเฝ้าอยูเ่บื�อง
ล่าง และเหล่านางฟ้าควรจะอยูด่า้นบน (เนื�องจากในถํ�าคอ่นขา้งมดื จงึควรมไีฟฉายตดิตวัไปส่องดว้ย)  

เยน็ เดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงออรงักาบาด เขา้สทูี�พกั รบัประทานอาหารคํ�า 

 พกั  Hotel VITS (�*) หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ เดนิทางต่อไปยงัถํ�าเอลโลลา (Ellora) (ถํ�าเอลโลรา ปิดวนัองัคาร) ซึ�งมถีํ�าอยู ่�� ถํ�า ในระยะ � กม. ห่าง

จากออรงักาบาด �� กม. ยเูนสโก ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ชมความน่าอศัจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นการสกดั
ภเูขาใหเ้ป็นเทวาลยั พระศวิะ อนัยิ�งใหญ่สวยงามอยา่งน่าทึ�ง ที�เด่นที�สุด คอื ถํ�าไกรลาส ซึ�งรงัสรรคเ์ทวาลยั 
บนเขาไกรลาส อนัเป็นที�ประทบั ของพระศวิะเอามาไวท้ี�นี� ตอ้งไปพสิจูน์ดว้ยตาตนเองถงึความยิ�งใหญ่ 

งดงาม อลงัการ นอกจากนี�ยงัมถีํ�า ในศาสนาพุทธ ฮนิดแูละเชน 
ถํ�าในศาสนาพุทธ หมายเลข �-�� สรา้งในสมยัราชวงศจ์าลุกยะ 
ในศตวรรษที� �-� ถํ�าหมายเลข � มรีปูสลกันางตารา และนาง
มหามยรุ ีที�สวยงามที�สุด คอืถํ�าหมายเลข �� ซึ�งมชีื�อวา่วศิวกรร

มา ซึ�งมสีถูปอยูภ่ายใน และพระพุทธรปูปางปฐมเทศนาอยู่
ดา้นหน้าสถูป เพดานสลกัหนิใหเ้หมอืนโครงไม ้ที�น่าชมอกี � ถํ�า 
คอืหมายเลข �� และ �� ซึ�งสลกัภเูขาเป็น � ชั �น และ � ชั �น
ภายในมรีุปสลกัพระโพธสิตัว ์และพระพุทธรปู ถํ�าอื�น ๆ เป็นแบบเรยีบง่าย เพราะเป็นที�พกัของสงฆถ์ํ�าฮนิดู

หมายเลข ��-�� สรา้งในศตวรรษที� �-� สมยัราชวงศร์าษฎรกฎู ซึ�งเป็นช่วงที�ฝีมอืช่างของ เอลโลรา พฒันา
สงูสุด ที�สวยงามที�สุด และเด่นที�สุด คอืถํ�าหมายเลข �� คอืถํ�าไกรลาสนาถาตอ้งไปชมความยิ�งใหญ่ดว้ยตา
ตนเอง ถํ�าอื�นที�น่าชม คอืถํ�าหมายเลข �� ซึ�งสลกัเป็นเทพเจา้องคต์่าง ๆ ของฮนิด ูหมายเลข ��,��,�� ซึ�งมี

รปูสลกัที�งดงามประดบัประดา  ถํ�าเซน (หมายเลข ��-��) สรา้งในศตวรรษที� � เรยีบง่ายกวา่ถํ�าฮนิด ูที�น่า
ชมคอื ถํ�าหมายเลข �� ซึ�งจาํลอง ถํ�าไกรลาสของฮนิดแูละถํ�าหมายเลข �� ซึ�งสวยงามที�สุด สลกัเป็นรปูชา้ง 
สงิห ์

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมทชัมาฮาลจาํลอง Bibi ka Maqbara (อยู่ห่างจากออรงักาบดั � กม.) สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ใหท้่านได้

เปรยีบเทยีบฝีมอืช่างและความงดงาม สถานที�แหง่นี�โอรสของออรงั
เซน สรา้งขึ�นเพื�อเป็นสสุานของพระมารดา Rabia Durrani ท่ามกลาง
สวนแบบโมกุล  

จากนั �น นําชมถํ�าออรงักาบาด (Aurangabad Cave)(อยู่ห่างทชัมาฮาล

จาํลองไป � กม.) เป็นถํ�าทางพุทธศาสนา สรา้งในศตวรรษที� �-� ใน

สมยัราชวงศ ์Vakataka และ Kalachuri มอียู ่�� ถํ�า ในระยะ � กม. 

แบ่งออกเป็น � กลุ่ม กลุ่มตะวนัตกม ี� ถํ�า ที�เด่นที�สุดคอื ถํ�าที� � เป็น
ถํ�าที�เก่าที�สุดถงึศตวรรษที� � เป็นถํ�าที�ประดษิฐานสถูป ไวภ้ายในสลกัจากหนิกอ้นเดยีวทั �งองคแ์ละมมุสลกั
หนิพระพทุธองคป์ระทบัเหนือบลัลงักส์งิห ์ถํ�าที� � มเีสาแกะสลกัสวยงามและเกดิเสยีงกอ้งสะทอ้น 

วนัที�สาม ถํ�าเอโรล่า-ทชัมาฮาลจาํลอง-ถํ�าออรงักาบาด       (B/L/D) 
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ประดษิฐานพระพุทธรปู และรปูสาวก กาํลงัถวายดอกไม ้กลุ่มตะวนัออก ม ี� ถํ�า ถํ�าที� � สลกัเป็นรปูพระ

โพธสิตัว ์หอ้มลอ้มดว้ยเทวดากาํลงัเหาะลอย ถํ�าที� � เป็นถํ�าที�สวยที�สุด แกะสลกัเป็นพระโพธสิตัว ์และนาง
ดาราผนงัดา้นในสุดเป็นสตรฟ้ีอนราํ และนกัดนตรเีจด็คน 

เยน็ เดนิทางกลบัที�พกัโรงแรม รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนตามอธัยาศยั   

 พกั  Hotel VITS (�*) หรือเทียบเท่า 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ นําชมเมอืงออรงักาบาด 

(Aurangabad)ซึ�งเป็นเมอืงใหญ่ทางเหนือของรฐัมหาราษฎร ์

ก่อตั �งข ึ�นในปี ค.ศ.���� โดย มาลกิ อมัภา นายกรฐัมนตรขีอง นิ
ซาม ชาหฮ์ ีเจา้ผูค้รองนคร อาหห์มดันคร ในปี ค.ศ.���� 

จกัรพรรดิ �ออรงัเซบ็ ไดย้ดึครองและไดเ้ปลี�ยนชื�อเมอืงตามพระ
นามของพระองค ์เพื�อเป็นอนุสรณ์ ในชยัชนะเหนือรฐัแหง่

คาบสมุทรเดคคานเดนิทางไปยงัป้อมเดาลาตาบาด (Daulatabad) อยูห่่าง ออรงักาบาด �� กม.ตั �งอยูบ่น
ที�ราบสงูเดคคาน เดมิชื�อเมอืง เทโอคมี ีถูกยดึครองโดย อาลุคกนิ คลิจ ิซึ�งครองเดลล ีอยูใ่นขณะนั �น ในปี 

ค.ศ.���� ต่อมาราชวงศ ์ตุกลุคไดย้ดึครอง มฮูมัหมดั ปินตุกกุลไดเ้ขา้ครอบครอง ป้อมปราการและเปลี�ยน
ชื�อเมอืงเป็น เดาลาตาบาด (แปลวา่เมอืงแห่งความมโีชค) ในปี ค.ศ.���� และสั �งใหย้า้ยเมอืงหลวงจากเดลล ี
มาอยูท่ ี�เดาลาตาบาด การอพยพผูค้นเป็นระยะทางไกล �,��� กม. ทาํใหผู้ค้นเจบ็ป่วยลม้ตาย อดอยากหวิ

โหยนบัพนั ๆ คน จงึส ั �งใหอ้พยพกลบัคนืเดลล ีต่อมาสุลต่านเดคคานี บามานิ ไดเ้ขา้ครอบครอง ถดัมาเขา้
ครองโดย นิซาม ซาฮสี ์และพวกโมกุล จนถงึพวกบาราชาส ์ตามลาํดบั ในที�สุดนิซามแห่งไฮเดอราบดัเป็นผุ้
ครอบครองการผลดัเปลี�ยนมอืการเขา้ครอบครองแต่ละครั �ง ตอ้งทาํสงครามกนัอยา่งนองเลอืด ชมป้อม
ปราการแห่ง เดาลาตาบดั ซึ�งตั �งอยูบ่นเขารปูทรงเหมอืนปิรามดิ ในระดบัความสงู ��� เมตร เป็นป้อม

ปราการที�แสนมหศัจรรยด์า้นนอกของภเูขาทั �งลกูไดถู้กตดัเจยีนเป็นแนวดิ�ง ดว้ยแรงคนรอบภเูขาทั �งลกู 
เหมอืนกอ้นเนยที�ถูกมดีตดัเจยีนราบเรยีบเป็นแนวดิ�งลงมาดแูลว้มหศัจรรยม์ากวา่ ทาํไดอ้ยา่งไร กลยทุธนี�
เรยีกวา่ไม่มขีา้ศกึศตรคูนใหนจะสามารถปีนขึ�นไปได ้ส่วนภายในกก็่อสรา้งเป็นค่ายกล ที�มากมายหลายค่าย
ดว้ยกนั เช่นคลองจรเข ้ประตเูกา้เลี�ยว รพูฆิาต ช่องลบัจรเข ้ลานอาวธุลบั ถนนประหาร หอ้งรมแกส ป้อม

ปืนใหญ่ที�หมุนไดร้อบ ��� องศา  ประตทูางเขา้ออกของป้อมมปีระตเูดยีว ภายในมทีั �งแหลง่เกบ็นํ�าใหญ่ที�ใช้
เลี�ยงคนไดเ้ป็นปี และยงัมสีิ�งก่อสรา้งอื�นที�น่าชมมากมาย อาท ิหอคอยแห่งชยัชนะ Chand Minar สรา้งในปี 
ค.ศ.���� Jami Masjid ซึ�งมเีสาประดบั��� ตน้ เป็นเสาแกะสลกัที�ร ื�อมาจากวดัฮนิดแูละวดัเชน คเูมอืงซึ�ง

เคยขงัจระเขเ้อาไว ้ชมตาํหนกั Chini Mahal ประดบัดว้ยกระเบื�องสนํี�าเงนิขาว ซึ�งออรงัเซนเคยจบัสุลต่าน
แห่งโกลดอนดามาขงัไว ้ชมปืนใหญ่ กลิา ซขีนัธ ์(Qila Shikhan)ซึ�งยาวถงึ � เมตร และตาํหนกั Baradari 
ซึ�งเป็นที�ประทบัของพวกโมกุล ป้อมนี�ไม่มทีางตแีตกไดแ้ต่ทาํไมถงึแพพ้่ายใหโ้มกุล จนโมกลุสามารถสรา้ง
หอคอยแห่งชยัชนะในป้อมได ้กต็อ้งไปฟังคาํบรรยายอนัน่าตื�นเตน้ที�ป้อมจงึจะเขา้ใจ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

วนัที�สาม ออรงักาบาด-เดาลาตาบาด-สสุานกษตัริยอ์อรงัเซฟ-มมุไบ    (B/L/D) 
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บ่าย ออกเดนิทางไปยงัสสุานกษตัริยอ์อรงัเซฟ จกัรพรรดอิงคส์ุดทา้ยแหง่ราชวงศโ์มกุลอนัยิ�งใหญ่ ตั �งอยูห่่าง

จากเมอืงออรงักาบาดประมาณ �� กโิลเมตร ซึ�งเป็นสสุานที�แปลกพเิศษแต่เรยีบง่ายไม่เหมอืนธรรมเนียม
สุสานกษตัรยิท์ี�ย ิ�งใหญ่ทั �วไป ทั �งนี�สุสานแห่งนี�สรา้งขึ�นจากเงนิส่วนพระองคข์องพระเจา้ออรงัเซฟ มไิดใ้ชเ้งนิ

ทอ้งพระคลงัแต่อยา่งใด ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งม ั �นและมรีะเบยีบวนิยัของพระเจา้ออรงัเซฟเป็นอยา่ง
มาก ซึ�งผูค้นส่วนใหญ่จะมองเพยีงวา่พระเจา้ออรงัเซฟเป็นคนเหี�ยมโหดกต็าม ภายในตวัสุสานสรา้งขึ�นเป็น
หนิอ่อนในแบบศลิปะแบบโมกุล 

15.00 น. เดนิทางเขา้สูส่นามบนิ 
17.55 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงมุมไบโดยสายการบนิเจทแอรเ์วยส ์เที�ยวบนิที� 9W2512 
18.50 น. เดนิทางถงึมุมใบ เปลี�ยนเป็นสนามบนินานาชาต ิ 
 รถโคชรบัท่านเดนิทางเขา้รบัประทานอาหารคํ�า 

 ใหเ้วลาท่านไดอ้าบนํ�าเปลี�ยนเครื�องแต่งกาย (หอ้งละ 4คน) จากนั �นจงึเดนิทางกลบัเขา้สูส่นามบนิอกีครั �ง 
 
 

02.05 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจทแอรเ์วยส ์เที�ยวบนิที� 9W062 
06.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ �นไป(บาท)     

จาํนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ พัก � ท่าน พักเดี�ยวเพิ�ม 

12-16 มกราคม 2561 46,900.- 5,000.- 

**ราคาอาจเปลี�ยนแปลงหากตั� วเครื� องบินเปลี�ยนแปลง 

อัตราค่าบริการรวม : 
 ตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ ชั �นประหยัดโดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ 

 ตั�วเครื�องบินภายในประเทศ มุมไบ-ออรังกาบาด-มุมไบ โดยเจทแอร์เวยส์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า 

 ค่าที�พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 รถยนต์ปรับอากาศขนาด 18 ที�นั�ง (กรุ๊ป 10 ท่าน) / ขนาด 35 ที�นั�ง(กรุ๊ป 15ท่านขึ �นไป)    

 ค่าอาหารทุกมื �อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ  

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับหนังสือเดินทางไทย 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ (ท่านละ 1,500 รูปีตลอดทริป) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง (ทั �งนี �ขึ �นกับความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมนํ �ามันของสายการบิน (ถ้ามี) / ค่านํ �าหนกัเกินพิกดั 

 ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที�มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดินทางไทย 

วนัที�ห้า  มมุไบ-กรงุเทพฯ         (-/-/-) 
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 กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี�ม้า กิจกรรมเรือพายในทะเลสาบ ค่าขี�อูฐ ฯลฯ 

 

การชาํระค่าบริการ 

 -กรณุาชาํระในวนัจอง 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีพรอ้มแฟกซส์ลปิใบโอนเงนิเพื�อเป็นหลกัฐานมายงับรษิทั

ฯ หรอืถ่ายรปูหลกัฐานการโอนส่งทางไลน์   

 -ชาํระเงนิส่วนที�เหลอื ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   
เงื�อนไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั   คืนเงินทั �งหมด*ยกเว้นส่วนตั�วเครื�องบินที�ไมส่ามารถคืนได้หากอยู่ในเงื�อนไขของสายการบิน 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึ �นไป เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000.- บาท 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-24 วนั เก็บค่าใช้จา่ย 50 % ของราคาทวัร์ 

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วนั เก็บค่าใช้จา่ยทั �งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

**ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มกีาร 

การันตีค่ามดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ 

เงื�อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั �งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี � เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที �พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั �งนี � บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทางเข้าประเทศ เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของห้ามนําเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั �งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เป็นที�เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที�พํานัก

อยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มผีู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน 

 การไมร่ับประทานอาหารบางมื �อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ค่าบริการไมร่วมภาษี 7 %  และภาษี หกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไมค่ืนค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน และค่าใช้จ่ายอื�นๆ หากทางบริษัทได้ดําเนินการไปแล้ว 

                                         
 


