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โปรแกรมทัวรและรอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรไทย มัคคุเทศกทองถิ่นอินเดีย  

คนขับรถอินเดีย ทานละ 1,000 บาท ชำระวันเดินทาง

วันที่ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่



2

Highlights 
❖ วิหารถํ้า อชันตา แบบเต็มอิ่ม ๑ วันเต็ม ประกอบไปดวยถํา้เจติยะแหงอชันตาและถํ้าวิหาราแหงอชันตา ถํ้าหมายเลข ๑ 

~ ๒๘ ความเปนมาและความ 
❖ ชมภาพสลักนูนสูง พรอมพุทธประวัติการตรัสรูใตโพธิบัลลังกของพระศากยมุนีพระพุทธเจา พรอมชมและสํารวจ

จิตรกรรมฝาผนังในถํ้า ในสวนของภาพจิตรกรรมที่มีมิติอันโดนเดน ของนิกายมหายาน ที่แฝงไวดวยปริศนาธรรม 
เปยมดวยพละกําลังและความงดงามและทรงคุณคา 

❖ ชมและพิจารณา กลุมงานจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารถํ้าอชันตา ที่ถือเปนไฮไลตของการไดเขาชมและสํารวจถํ้าอชันตา 
คือ ภาพ พระโพธิสัตวปทมปาณี(อวโลกิเตศวร) และ ภาพพระโพธิสัตววัชรปาณี 

❖ วิหารถํ้าพุทธสถาน เอลโลรา ถํา้หมายเลข ๑ ถึง ๙ และ ๑๐ ถึง ๑๒ 
❖ สวนของเอลโลรา ถํ้าฮินดู ที่แกะสลักภูเขาหินจนกลายเปนถํ้าอยางงดงามวิจิตรพิศดาร ใหญโต มีเครื่องประดับ

มากมาย 
❖ วิหารถํ้าออรังกาบัด ถํ้าพุทธศาสนาในเมืองออรังกาบัด 
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วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร 
เช้า/กลางวัน/เย็น

ที่พัก

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-มุมไบ X X 🍽 EMERALD หรือเทียบเท่า

วันที่สอง บินภายใน - ถํ้าออรังกาบัด - Bibi Ka Maqbara -  
Shoping สินค้าของฝาก 🍽 🍽 🍽 Hotel VITS หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ถํ้าอชันต้า(Closed on Monday) 🍽 🍽 🍽 Hotel VITS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
ถํ้าเอลโลรา(Closed on Tuesday) -เดลี 🍽 🍽 🍽

Ashok Country 
Resorts / Hotel LA หรือ

เทีียบเท่า 
วันที่ห้า เดินทางกลับไทย 🍽 - -

วันที่ 1 BKK-BOM 15.35-18.40 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
วันที่ 2 BOM-IXU 05.30-6.35 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
วันที่ 4 IXU-DEL 18.45-20.35 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
วันที่ 5 DEL-BKK 10.20-16.10 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
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วันที่  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-มุมไบ

เดินทางสู่เมืองมุมไบ ด้วยสายการอินดินโก 
BKK-BOM 15.35-18.40 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO 
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก เข้าพักผ่อน โรงแรมระดับ 4ดาวเมืองมุมไบ 
รร KOHINOOR / EMERALD หรือเทียบเท่า

** คาปรับน้ำหนัก 400บาท/กิโลกรัม **

วันที่  2 บินภายใน - ถํ้าออรังกาบัด - Bibi Ka Maqbara -  Shoping สินค้าของฝาก

2.30 ปลุกทุกท่านเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองออรังกาบัด
3.00 ออกเดินทางสู่สนามบินมุมไบ
4.00 เช็คอิน

BOM-IXU 05.30-6.35 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
กรณีนํ้าหนักเกิน มีค่าปรับจากสายการบิน เลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติมสอบถามเจ้า
หน้าที่ก่อนการจอง
หลังจากลงเครื่อง บริการอาหารเช้า

ชวงเชา กลุ่มวิหารถํ้าออรังกาบาด ( Aurangabad caves)
ในราชวงศ์มุสลิมโมกุล ด้วยตําแหน่งที่ตั้งของเมือง เป็นจุดยุทธศาสตร์ใจกลางที่ราบสูงแดนใต้ กลุ่มวิหารถํ้าออรังคาบาดตั้ง
อยู่บนเนินเขาสีหยาจัน แยกตัวออกเป็นสองปีก ปีกฝั่งตะวันตกมี ๕ ถํ้า (ถํ้าเถรวาทและมหายาน) ก่อนจะขยายตัวไปทางปีกฝั่ง
ตะวันออกอีก ๕ ถํ้า (ถํ้ายุควัชรยาน)



4

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

ถํ้าที่ ๑ เป็นถํ้าวิหาราที่มีขนาดใหญ่ Tree goddesses as pillar brackets in Cave 1 veranda

ถํ้าหมายเลข 2 และ 5 ถํ้าพระพุทธรูปในยุคมหายาน 
ภายในถํ้าหมายเลข 2 ห้องหินขนาดใหญ่ตั้งเป็นประธาน ณ ใจกลาง ภายในมีพระพุทธรูปผนังห้องสลักพระโพธิสัตว์ปัทม
ปาณี และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี พุทธสาวกในมหายานประทับยืนเป็นทวารบาล ผนังรอบช่องทางเดินประทักษิณสลัก
พระพุทธรูปตามผนังขนาดย่อม มากถึง ๑๓๐ องค์ กระจายรอบ ตามคติพุทธเกษตรอันไพศาล
Preaching Buddha, main shrine of Cave 2 

 

Buddha figures carved in Cave 5 shrine 
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ถํ้าวิหารา หมายเลข 3 ถํ้าโถงวิหาราขนาดใหญ่ และมีความสําคัญอย่างยิ่งในรูปแบบงานศิลป์และการนําเสนอ มีภาพสลัก
กลุ่มอุบาสิสก อุบาสิกา ภายในคูหาคันธกุฎี เสาประดับลายแต่ละต้นมีลีลาอิสระไม่ซํ้ากัน ถึง ๑๖ เสา

ถํ้าออรังคาบาด ฝั่งตะวันออก เป็นกลุ่มถํ้า ๖ ถํ้้า เป็นถํ้าโถงวิหาราขนาดใหญ่ โดยเฉพาะถํ้าหมายเลข ๖ และ ๗ มีพระพุทธรูป 
พระประธานสองถํา้ ส่วนหมายเลข ๘-๑๐ เป็นถํ้าที่ยังขุดสํารวจยังไม่เสร็จ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

บาย พาทุกท่านชมความสวยงาม Bibi Ka Maqbara Bibi Ka Maqbara เป็นอนุสรณ์สถานใช้สําหรับฝังศพ ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏ
ระ สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลที่ 6 ในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในแก่ Dilras Banu 
Begum ภรรยาคนแรกของพระองค์ ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับทัชมาฮาล เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจในการ
สร้างมาจากทัชมาฮาล

นําทุกท่านเข้าชมถํ้าออรังกาบัด นําสํารวจถํ้าดังต่อไปนี ้
ถํ้าหมายเลข 4 เป็นถํ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เป็นถํ้าเจติยะ ยุคเถรวาทขนาดย่อมมีองค์สถูปประธาน 
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พาทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก เมืองออรังกาบัด

เย็น เข้าสู่ที่พัก พักผ่อน และบริการอาหารเย็น

วันที่  3 ถํ้าอชันต้า(Closed on Monday)

รับประทานอาหารเช้า

หมู่ถํ้าอชันตา (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถํ้าปิดทุกวันจันทร์) ถํ้าอชันตาได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983  
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศูนย์บริการถํ้าอชันตา 

ให้เวลาในการสํารวจถํ้าจนถึงเวลา 16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองออรังกาบัด รับประทานอาหาร
เย็นและเข้าสู่ที่พัก

เย็น บริการอาหารเย็น และเข้าพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

   หมู่ถํ้าอชันตา (Ajanta Caves) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983 ชมความงดงามและ
อลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยขุดเจาะภูเขาเป็นสังฆ
รามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตร ถํ้าอชันตาประกอบไปด้วยถํ้า 28 ถํ้ามีอายุกว่า 
2,000 ปี เป็นพุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินเข้าไปในเขาเหนือแมน่ํ้าวโฆระ  
   แต่เดิมเป็นศูนย์กลางสํานักปฏิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบ ก่อนถูก
ทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่าจึงรอดพ้นจากการทําลายล้างจากกองทัพผู้รุกรานจนมาถูกค้นพบอีกครั้ง
โดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษ (John Smith) ในศตวรรษที่ 19  
   ภายในถํ้าท่านจะได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจิตรบรรจง รวมถึงพระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาที่
สกัด 
และตกแต่งขึ้นจากหินเนื้อเดียวกันกับพื้นผนังถํา้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความ
งดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อันน่าอัศจรรย์พระพุทธรูปศิลา ที่แสดง
อารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุมถํ้าอชันตาเป็นถํ้าที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ
พุทธและฮินดูเข้าด้วยกัน 
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วันที่  4 ถํ้าเอลโลรา(Closed on Tuesday)  
ถํ้าออรังคาบัด 

17.45-18.40 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
รับประทานอาหารเช้า

นําท่านเดินทางสู่ หมู่ถํ้าเอลโลร่า (ระยะทาง 30 กม. ถํ้าปิดทุกวันอังคาร)  
ชม หมู่ถํ้าเอลโลร่า ซึ่งประกอบไปด้วยงานศิลป์ของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของ
ถํ้า 34 ถํ้า ถํ้าหมายเลข 1–12 เป็นวัดถํา้ในพุทธศาสนา ถํ้าหมายเลข 14-16 เป็นเทวาลัยถํ้าในศาสนา
ฮินดู ถํ้า 30-32 เป็นวิหารถํ้าในศาสนาเชน ถํ้าเอลโลร่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ
ปีค.ศ.1983
รับประทานอาหารกลางวัน

IXU-DEL 18.45-20.35 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO เข้าสู่ที่พักและ
บริการอาหารเย็น

ช่วงบ่าย นําท่านชม ป้อมเดาลาตาบัด แปลว่า เมืองแห่งความมั่งคั่ง เป็นป้อมในศตวรรษที่ 14 ป้อม
ปราการโบราณถูกโอบล้อมด้วยภูเขาดัลคีรี เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวาน ตํานานเล่าว่าเมืองนี้
สร้างขึ้นโดยดันการ์ เมื่อ ค.ศ.1203 หลังจากถูกสุลต่านเดลีชาวมุสลิมอลาอุดดินคิลจิยึดได้ใน ค.ศ.1294 
เดวากิรีกลายเป็นเมืองสําคัญในสมัยของสุลต่านมูฮัมมัดดินตุ๊คลัคในปีค.ศ.1327 พระองค์ทรงตั้งเป็น
เมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินออรังกาบัด 

วันที่  5 เดินทางกลับไทย

ชวงเชา รับประทานอาหารเช้า

DEL-BKK 10.20-16.10 นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG สายการบิน INDIGO
ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง มีอาหารว่างบริการขายบนเครื่อง ลูกค้าชําระเอง
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อัตราคาบริการนี้รวม 
❖ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กำหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER SERVICE CHARGE) คา
ประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับ
เปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง 

❖ พักหองละ 2 ทาน 
❖ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 5,500 บาท 
❖ คาอาหารทุกมื้อพรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
❖ คารถนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวรตลอดรายการ  
❖ ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตาม
กรมธรรมแบบกลุม) 

❖ คาธรรมเนียมเชาชมสถานที่ตางๆ 
❖ คาทิปพนักงานตามรานอาหารและโรงแรมที่พัก 
❖ คามัคคุเทศกนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
❖ คาวซีาประเทศอินเดียและคา Granting permission 

อัตราคาบริการไมรวม 

❖ คาทิปหัวหนาทัวร มัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น 1,000 บาท 
❖ คาธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง 
❖ คาวีซาเขาประเทศอินเดีย สำหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศ 
❖ คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร  มินิบาร  ทีวีชองพิเศษ 
❖ คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการถูก                   
ปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงาน 

❖ ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณตีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 
❖ คาน้ำหนักที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว 
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ขอกำหนดและเงื่อนไขควรทราบ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่นั่งที่เหมาะสมที่สุด
ขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก  

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจน
ทำใหไมสามารถดำเนินการทองเที่ยวตามกำหนดได 

• อัตรานี้สำหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คำนวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 15 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ำกวาจำนวนดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์

ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอำนวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่

มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจากสายพาน ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของคณะเปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง 
• สำหรับทานที่ตองเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางตอไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ในราคาที่
สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได หากมีการลาชาหรือยกเลิกจากเที่ยวบินระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อปองกันการพลาดเที่ยวบินหรือ

เที่ยวการเดินทางที่ทานจะเดินทางตอไป (เที่ยวบินที่เดินทางมาหรือเดินทางตอ ควรมีระยะเวลาในการตอเที่ยวบินอยางนอย 3 ชั่วโมง) และทางบริษัทฯ 

ไมรับผิดชอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเกิดคาใชจายดังกลาวขึ้น 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม 
❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน            

,การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 
❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่สอไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนี  
เขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
      อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
      คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

 การสำรองที่นั่ง 
✪ กรุณาชำระเงินมัดจำทัวรทานละ 15,000 บาท 
✪ ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระกอนการเดินทาง 30 วัน 

 หมายเหตุ 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
❖ บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ   
หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

❖ หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชำระไวแลว         
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง    
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

❖ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศ     
เปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดัง
กลาว 

❖ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง  
หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

❖ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมีอำนาจของบริ
ษัทฯ กำกับเทานั้น 

❖ หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมมีการ
คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

      ขอแนะนำ 
❖ สิ่งที่ควรนำติดตัว : กลองถายรูป, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเทาสวมใสสบาย, 

     หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสำหรับคนไทย 
♦ หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสำหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 
♦ อายุใชงานของหนังสือเดินทาง เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
♦ กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 
♦ รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จำนวน 2 ใบ เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น  

∗ หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเอง และprint เอง 
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∗ ขนาดตองถูกตองเทานั้น 
♦ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ใชสำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 
♦ กรณีพระสงฆ/พระคุณทาน ใหถายสำเนาใบสุทธิ ทุกหนาที่มีการเขียน (มีการเปลี่ยนตำแหนง ชื่อ ใหถายมาดวย) 
♦ หากมีใบเปลี่ยนแปลง แตงตั้ง คำนำหนาลาสุด ใหถายสำเนาเอกสารดังกลาวมาดวย
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