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ทัวร์อินเดีย ถ ้ำอชันต้ำ แอลโรล่ำ ความยิง่ใหญ่ถ ้าพุทธศาสนา 
เส้นทางแสวงบุญที่วิจิตร ตระการตา และอลังการที่สดุของอินเดีย 

น้ำพำทุกท่ำนสู่เส้นทำงมหัศจรรย์ ของกำรจำริกแสวงบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย 
ถ ้ำอชันต้ำ และถ ้ำแอลโลร่ำ จนได้รับกำรยกย่องเปน็มรดกโลก 

ที่เรำทุกคนต้องไปสักกำระสักครั งในชีวิต พร้อมล่องเรือชมถ ้ำช้ำงอีก 1 มรดกโลกทีต่้องมำเยือนในมหำนครมุมไบ 
พร้อมแวะชมไหว้ขอพรพระพิฆเณศ สิทธิวินำยัก อันเลื่องชื่อ และทัชมำฮำลน้อย 

โดยทีมงำน มัคคุเทศก์ที่ช้ำนำญงำน ที่พักระดับมำตรฐำน มำตรฐำน ฟำฟำ ทรำเวล 
5 วัน 4 คืน  
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รำยละเอียดกำรบิน (FLIGHT DETAIL)  

 
DATE FLIGHT SECTOR DEPART ARRIVE BAGGAGE 

WEIGHT 

Day 1 Thai Airways  กรุงเทพฯ -เดลลี  07.00 09.55 20 KG. 

Day 1 IndiGo เดลล-ีออรังกำบัด 15.20 17.10 15 KG. 

Day 3 IndiGo ออรังกำบัด -มุมไบ  19.10 20.10 15 KG. 

Day 5 IndiGo มุมไบ -กรุงเทพฯ  08.45 14.30 20 KG. 

ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำบินภำยในประเทศ 5 กิโลกรัม = 1000 บำท / 1 เส้นทำง ในกรณีลูกค้ำต้องกำรเพิ่มเป็น 20 กิโลกรัมเครื่องบิน
ระหวำงประเทศทั งขำไปและขำกลับ เพิ่มเงิน 2,000 บำท 

 
      โปรแกรมสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำง (Accommodation Detail) 

DAY PROGRAM BASED ON HOTEL MEALS 

1 กรุงเทพฯ – เดลลี-ออรังกำบัด Hotel VITS หรือเทียบเท่ำ -/L/D *  

2 ออรังกำบัด-ถ ้ำอชันต้ำ-ทัชมำฮำลน้อย Hotel VITS หรือเทียบเท่ำ B/L/D 

3 
เมืองออรังกำบัด–หมู่ถ ้ำเอลโลร่ำ 

– ป้อมเดำลำตำบัด-มุมไบ 
KOHINOOR / 

EMERALD หรือเทียบเท่ำ 
B/L/D 

4 
มุมไบ- Gateways of India 
Mumbai – ล่องเรือ ถ ้ำช้ำง -  
วัดสิทธิวินำยัก (วัดพระพิฆเนศ) 

KOHINOOR / 
EMERALD หรือเทียบเท่ำ 

B/L/D 

5 เดินทำงกลับถงึกรุงเทพ ฯ 
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพและ

ประทับใจ 
(B/-/-) 

วันแรก *คูปองอำหำรที่สนำมบิน คือ เงินสด 600รูปี สำมำรถซื ออำหำรที่สนำมบินเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 

Highlights 
❖ บรรยำยพุทธสถำน วิหำรถ้ ำโดยพระอำจำรยที่ทรงคุณวุฒิ นิมนตจำกบริษัทซอฟตแวร ไฟล จ้ำกัด (ฟำฟำทรำเวล( เพื่อ

ใหควำมรูและขอมูลรำยละเอียด (พระธรรมทูตสำยตำงประเทศ( 

❖ วิหำรถ้ ำ อชันตำ แบบเต็มอ่ิม ๑ วันเต็ม ประกอบไปดวยถ้ ำเจติยะแหงอชันตำและถ้ ำวิหำรำแหงอชันตำ ถ้ ำหมำยเลข  
๑~ ๒๘ ควำมเปนมำอย่ำงละเอียดและลึกซึ ง 

❖ ชมภำพสลักนูนสูง พรอมพุทธประวัติกำรตรัสรูใตโพธิบัลลังกของพระศำกยมุนีพระพุทธเจำ พรอมชมและส้ำรวจ จิตรกรรม
ฝำผนังในถ้ ำ ในสวนของภำพจิตรกรรมที่มีมิติอันโดนเดน ของนิกำยมหำยำน ที่แฝงไวดวยปริศนำธรรม เปยมดวยพละก้ำลัง
และควำมงดงำมและทรงคุณคำ 

❖ ชมและพิจำรณำ กลุมงำนจิตรกรรมฝำผนังที่วิหำรถ้ ำอชันตำ ที่ถือเปนไฮไลตของกำรไดเขำชมและส้ำรวจถ้ ำอชันตำ คือ ภำพ 
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พระโพธิสัตวปทมปำณี (อวโลกิเตศวร( และ ภำพพระโพธิสัตววัชรปำณี 

❖ วิหำรถ้ ำพุทธสถำน เอลโลรำ (36 ถ ้ำ( ถ้ ำหมำยเลข ๑ ถึง ๙ และ ๑๐ ถึง ๑๒  

❖ สวนของเอลโลรำ ถ้ ำฮินดู ที่แกะสลักภูเขำหินจนกลำยเปนถ้ ำอยำงงดงำมวิจิตรพิศดำร ใหญโต มีเครื่องประดับ มำกมำย 

❖ ชม วัดสิทธิวินำยัก (วัดพระพิฆเนศ( เปนองคปฐม ประธำนแหงพระพิฆเนศทุกๆพระองค มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเปนสี ของไฟ
และพลังอ้ำนำจ 

❖ นั่งเรือชม ถ้ ำเกำะชำง สถำนที่ท่ีสรำงถวำยพระศิวะ ถ้ ำมีประติมำกรรมรูปมเหศวรตรีมูรติ“หรือพระศิวะ3หนำหรือรูป ปน 3 
เศียรมีควำมสูงเกือบ 20 ฟด (TRIMURTI) 

❖ เที่ยวและชิมอำหำรอินเดียสุดอรอย เมืองมุมไบ กอนเดินทำงกลับ 

 
โปรแกรมกำรเดินทำง Itinerary 
วันที่ 1 สนำมบินสุวรรณภูมิ-เดลี-ออรังกำบัด 

 
วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลี-ออรังกาบัด 
TG323 07.00-09.55 | Indigo 15.20 -17.10  
เดินทางสู่เมืองออรังกาบัด ด้วยสำยกำรบินไทยเที่ยวบิน 
TG323 ออกเดินทาง 07.00-09.55 มีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน 
 
11.00-14.00 พักต่อเครื่องท่ีสนามบินเดลี (คูปองเงินสด 600 รูปี

ส้าหรับรับประทานอาหารระหว่างรอ ต่อเคร่ืองท่ีสนามบิน) 
 
15.20-17.10 เดินทางสู่เมืองออรังกาบัด เข้าสู่ท่ีพัก 
และรับประทานอาหารเย็น 
 
 

 
 
 
 
 
 



4 

บรษิทั ซอฟต์แวร์ ไฟล จ ำกดั เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0105545024912 

 

 

 
วันที่ 2 ถ้ ำอชันต้ำ(Closed on Monday) และทัชมำฮำลน้อย 

 
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ หมู่ถ ้าอชันตา (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถ ้าปิดทุกวันจันทร์) 
 น้าท่านเท่ียวชม บีบี กำ มำคบำรำ (ทัชมำฮำลน้อย( เป็นสถานท่ีฝังพระศพของจักรพรรดินี ราบิยะ อุด-ดูรานี  
(Rabia ud-Durani) หรือดิลราส บานู เบกุม (Dilras Banu Begum) ในจักรพรรดิออรังเซ็บ ซึ่งสร้างขึ นโดยเจ้าชายอะ
ซาม ชาห์ (Azam Shah) พระราชโอรส ในระหว่างปี 1651 ถึง 1661 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระมารดาของตน สุสาน
แห่งนี สร้างเลียนแบบทัช มาฮาลแต่มีขนาดเล็กกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

11.00-เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารถ ้าอชันต้า 
    หมู่ถ ้ำอชันตำ (Ajanta Caves) ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983 ชมความงดงามและอลังการของ
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างขึ นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยขุดเจาะภูเขาเป็นสังฆรามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะ
และหลังคุปตะอันวิจิตร ถ ้าอชันตาประกอบไปด้วยถ ้า 28 ถ ้ามีอายุกว่า 2,000 ปี เป็นพุทธสถานท่ีสร้างจากการสกัดหน้าผา
หินเข้าไปในเขาเหนือแม่น ้าวโฆระ แต่เดิมเป็นศูนย์กลางส้านักปฏิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษท่ี 7-13 
สืบ ก่อนถูกทอดทิ งให้รกร้างกลางป่าจึงรอดพ้นจากการท้าลายล้างจากกองทัพผู้รุกรานจนมาถูกค้นพบอีกครั งโดยบังเอิญ
จากนายทหารอังกฤษ (John Smith) ในศตวรรษท่ี 19 ภายในถ ้าท่านจะได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจิตรบรรจง 
รวมถึงพระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาท่ีสกัด และตกแต่งขึ นจากหินเนื อเดียวกันกับพื นผนังถ ้ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 
1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อันน่าอัศจรรย์พระพุทธรูปศิลา ท่ีแสดง
อารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุม เป็นถ ้าท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะแบบพุทธฮินดูเข้าด้วยกัน 



5 

บรษิทั ซอฟต์แวร์ ไฟล จ ำกดั เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0105545024912 

 

 

ช่วงเย็น เดินทางสู่เมืองออรังกาบัด เข้าสู่ท่ีพัก และรับประทานอาหารเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ถ้ ำเอลโลรำ(Closed on Tuesday) ป้อมเดำลำตำบัด 

รับประทานอาหารเช้า 
น้าท่านเดินทางสู่ หมู่ถ้ ำเอลโลร่ำ (ระยะทาง 30 กม. ถ้ าปิดทุกวันอังคาร) 
 
ชม หมู่ถ้ ำเอลโลร่ำ ซึ่งประกอบไปด้วย
งานศิลป์ของสามศาสนาท่ีอยู่รวมกัน 
ชมความงามท่ียิ่งใหญ่ของ ถ้ า 34 ถ้ า 
ถ้ าหมายเลข 1–12 เป็นวัดถ้ าในพุทธ
ศาสนา ถ้ าหมายเลข 14-16 เป็น
เทวาลัยถ้ าในศาสนา ฮินดู ถ้ า 30-32 
เป็นวิหารถ้ าในศาสนาเชน ถ้ าเอลโล
ร่าได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดก
โลกเมื่อ ปีค.ศ.1983 

 
 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

 
 
ช่วงบ่าย น้าท่านชม ป้อมเดำลำตำบัด แปลว่า เมืองแห่งความมั่งคั่ง เป็นป้อมในศตวรรษที่ 14 ป้อม ปราการโบราณถูก
โอบล้อมด้วยภูเขาดัลคีรี เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวาน ต้านานเล่าว่าเมืองนี  สร้างขึ นโดยดันการ์ เมื่อ ค.ศ.1203 
หลังจากถูกสุลต่านเดลีชาวมุสลิมอลาอุดดินคิลจิยึดได้ใน ค.ศ.1294 เดวากิรีกลายเป็นเมืองส้าคัญในสมัยของสุลต่านมู
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ฮัมมัดดินตุ๊คลัคในปีค.ศ.1327 พระองค์ ทรงตั งเป็นเมืองหลวง จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินออรังกาบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินออรังกาบัด 
 Indigo 19.10 -20.10 ขึ นเท่ียวบินภายในประเทศสู่เมืองมุมไบ รับประทานอาหารเย็นและ เข้าสู่ท่ีพัก 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 4 ล่องเรือกลำงมหำสมุทรอนิเดีย สู่ “เกำะช้ำง” (Elephant Island) วัดสิทธิวินำยัก มุุมไบ 

รับประทานอาหารเช้า 
ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) ริมฝั่งทะเลอาระเบียน ซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้างขึ นเพื่อเป็น 
“อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้าจอร์จท่ี 5 และ
สมเด็จพระราชินีแมรี่” ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงร่วมงานเดลีดารบัร 
ความงดงามของ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะของท้องถิ่น กับ
แบบมุสลิมของรัฐคุชราต ประกอบกับความสูงกว่า 80 ฟุต ของ
ประตูสู่อินเดีย ท้าให้ ท่ีนี่ เป็น ท่ีหมายส้าคัญแห่งแรกๆ ของ
นักท่องเท่ียวท่ัวโลกท่ีเดินทางมาสู่มุม ไบถ่ายรูปคู่กับ “ประตูชัย” 
(Gateway of India) 



7 

บรษิทั ซอฟต์แวร์ ไฟล จ ำกดั เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0105545024912 

 

 

ล่องเรือกลางมหาสมุทรอินเดีย สู่ “เกำะช้ำง” (Elephant Island) หรือ “ฆรบุร”ี ถ้ ำช้ำง ตั งอยู่บนเกาะ กลางอ่าว
หน้าเมืองมุมไบประมาณ 1500 กว่าปี กลางถ้ ามีประติมากรรมรูปมเหศวรตรีมูรติ“ หรือพระ ศิว3หน้าหรือรูปปั้น 3 
เศียรมีความสูงเกือบ 20 ฟีด (TRIMURTI) 

 
บริการอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
น้าท่านชม วัดสิทธิวินำยัก (วัดพระพิฆเนศ) วัดคู่บ้านคู่เมือง
มุมไบเป็นวัดท่ี นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียง
ในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก ชาวอินเดียมีความ
เชื่อว่าครั งหนึ่งในชีวิต หากมีโอกาสก็จะต้องเดินทางมา
สักการะพระสิทธิวินายัก อวตารปางหนึ่งของพระพิฆเนศ
อธิษฐานขอพรจากท่านดังใจต้องการ. 

 
จากนั นน้าท่านชม มหานครมุมไบ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝาก 

 

 
รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม เข้าสู่โรงแรมท่ีพัก หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย 
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วันที่ 5 เดินทำงกลับไทย 
รับประทานอาหารเช้า 
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ออกเดินทางไปยังสนามบินมุมไบ เดินทางด้วยสายการบิน IndiGo Airlines เลขที่ IndiGo 
6E1794 BOM-BKK 08.45-14.30 (น้ าหนัก20กิโลกรัม) 

บริการอาหารกล่อง ณ สนามบิน*  
ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง มีอาหารว่างบริการขายบนเครื่อง ลูกคา้ช้าระเอง 

14.30 น. กลับถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 
 

 
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ โปรดติดต่อพนักงำนขำยตำมใบเสนอรำคำที่แจ้ง 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับ ชั นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ก้าหนด รวมคา่ธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PASSENGER SERVICE CHARGE) ค่า

ประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และค่าธรรมเนียมน ้ามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลีย่น
จากทางสายการบินในภายหลัง 

ข้อก้ำหนดและเงื่อนไขควรทรำบ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ทั งเที่ยวไป และ /หรือ เที่ยวกลับ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี การจัดสรรที่นั่งที่เหมาะสม

ที่สุดขึ นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการเป็นหลัก  

 สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกดิจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใด
จนท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการท่องเที่ยวตามก้าหนดได้ 

 อัตรานี ส้าหรับการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ค้านวณจากผู้เดินทางซึ่งเปน็ผู้ใหญ่ตั งแต่ 15 ท่านขึ นไป กรณีที่มีผูเ้ดินทางต่้ากว่าจา้นวนด  ังกล่าว ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเว้นไม่มีหัวหนา้ทัวรใ์ห้บริการอ้านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถเดนิทางไปยังประเทศปลายทางด้วยตัวท่านเอง 
โดยที่มัคคเุทศก์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่านหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน ผ่านด่านศุลกากรขาเข้าเรียบรอ้ยแล้ว และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิ่มขึ น ตามความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นของคณะเป็นหลัก หรือ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

 ส้าหรับท่านท่ีต้องเดินทางมาจากสนามบินอ่ืน หรือเดินทางต่อไปยังสนามบินจดุหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ใน
ราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได้ หากมีการลา่ช้าหรือยกเลิกจากเทีย่วบินระหว่างประเทศ ทั งนี เพื่อป้องกันการพลาด
เที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางที่ท่านจะเดินทางต่อไป )เที่ยวบินท่ีเดินทางมาหรือเดินทางต่อ ควรมีระยะเว ลาในการต่อเทีย่วบินอยา่งน้อย 3 

ช่ัวโมง (และทางบริษัทฯ ไมร่ับผดิชอบ หากมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินและเกดิค่าใช้จ่ายดังกลา่วขึ น  

 



9 

บรษิทั ซอฟต์แวร์ ไฟล จ ำกดั เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0105545024912 

 

 

 ห้องพักทั งหมด 4 คืน พักห้องละ ท่าน 2 
 ค่าอาหารทุกมื อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถน้าเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ตลอดรายการ  
 ประกันภัยคุ้มครองการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000, บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 000500,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตาม)

(กรมธรรม์แบบกลุม่ 
 ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่าทิปพนักงานตามร้านอาหารและโรงแรมที่พัก 
 ค่ามัคคุเทศก์น้าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าประเทศอินเดียและค่า Granting permission 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ขอความกรุณาจากท่าน 1200 บำทหรือมากเท่าท่ีท่านประทับใจ และกรุณามอบทิปกับ

เจ้าหน้าท่ีส่งทัวร์หรือหัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางวันแรก 
 ค่าธรรมเนียมในการท้าหนังสือเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว และกลุ่มประเทศท่ีต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร ์ ทีวีช่องพิเศษ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาต,ิ การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล หรือการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้า

หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงาน 
 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3%  (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน /ใบก้ากับภาษี ) 
 ค่าน ้าหนักท่ีเกินจากท่ีสายการบินก้าหนดไว ้

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 เมื่อตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรอืบางส่วนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบไุว้ทั งหมดนี แล้ว 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง กรณีมผีู้เดินทางต้่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัด

หยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตฯุลฯ โดยจะค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนี  

เข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระมาแล้ว 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดนิไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
      อันนอกเหนือจากการควบคมุของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ นตามจริงเท่านั น เช่น ค่ามดัจ้าตั๋วเครือ่งบิน
,                            

      ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมั ดจ้าที่พัก ฯลฯ 
 
 กำรส้ำรองท่ีนั่ง 

 กรุณาช้าระเงินมัดจ้าทัวร์ท่านละ 50% พร้อมน้าส่งหนังสือเดินทางหรือส้าเนาที่เห็นรายละเอียดผู้เดินทางชัดเจนให้กับทางบริษัทฯ  ท้าการส้ารองที่
นั่งให้แก่ท่าน 

 ยอดเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั งหมด กรุณาช้าระก่อนการเดินทาง 30 วัน  
 
 หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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 บริษัทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ   หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือจากอุบัติเหตุ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ช้าระไว้แลว้  ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั งสิ น 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรอื 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากไดส้้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่
เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์ังกล่าว 
 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง  หรือ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั นๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้ค้าสญัญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูม้ีอ้านาจของบริษัท

ฯ ก้ากับเท่านั น 
 หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมม่ีการคืน

เงินใดๆ ทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆ  มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

      ข้อแนะน้ำ 
 สิ่งที่ควรน้าติดตัว  :กล้องถ่ายรูป , ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจา้ตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, 
 

     หลักฐำนประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศอินเดียส้ำหรับคนไทย 
 หนังสือเดินทาง )Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรบัประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
 อายุใช้งานของหนังสือเดินทาง เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณสีูญหาย* 
 รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ ว พื นหลังสีขาวเท่านั น จ้านวน 2 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น  
 ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้รูปที่ถ่ายเอง และprint เอง 
 ขนาดต้องถูกต้องเท่านั น 
 ส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายตุ่้ากว่า 15 ปี ใช้ส้าเนาสตูิบัตรและบัตรประชาชน 
 กรณีพระสงฆ์ /พระคุณท่าน ให้ถ่ายส้าเนาใบสุทธิ ทุกหน้าท่ีมีการเขยีน )มีการเปลี่ยนต้าแหน่ง ช่ือ ให้ถ่ายมาด้วย(  
 หากมีใบเปลีย่นแปลง แต่งตั ง ค้าน้าหน้าล่าสุด ให้ถ่ายส้าเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย 
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