รหัสทัวร CLT1902929

ทัวรอินเดีย รัฐคุชราช 8 วัน 5 คืน (SG)

เมืองหลวงของรัฐคุชราต บอนํ้าราชินี SUN TEMPLE

Mahabat Maqbara สุสานของเจาผูครองเมืองจูนาคาร
Uperkot Fort ปอมโบราณ อุทยานแหงชาติซาซันเกอร
Shatrunjaya Hill Takhteshwar Temple

GANDHINAGAR NAGAR AKSHADHAM TEMPLE
Rani Rapmati Mosque

Filgh

SG86
SG85
Date

Date

Origin

Destination

วันทีเ่ จ็ด(อังคาร 10/12/62)

AMD(อเมดาบัด)

BKK(สุวรรณภูม)ิ

วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62)

Program

วันที่หนึ่ง(พุธ 4/12/62)

วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62)
วันที่สาม(ศุกร 6/12/62)
วันที่สี่(เสาร 7/12/62)

วันที่หา(อาทิตย 8/12/62)
วันทีห
่ ก(จันทร 9/12/62)

วันที่เจ็ด(อังคาร 10/12/62)
วันที่แปด(พุธ 11/12/62)

วันแรก

BKK(สุวรรณภูม)ิ

AMD(อเมดาบัด)

สนามบินสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูม-ิ อเมดาบัด-ปาทัน-โมเดรา-สุเรนดานาคาร
โมเดรา-จูนาคาร-Sasan Gir
Sasan Gir-ดีอู

ดีอู-ปาลิตะนะ-ภวนาคาร

ภวนาคาร-คานธีนาคาร-อเมดาบัด
อเมดาบัด-สนามบินสุวรรณภูมิ

Departure

Arrival

19.00

00.40+1

02.05

Hotel

เวลา

05.30

-

B

4.55 ชม.
4.10 ชม.

L

D

Ambika Niwas Palace

รร

ภ

รร

Apaar Hotel

รร

ภ

รร

Vibhuvan Resort

The Basil Park Hotel

Sarova Portico Hotel

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

สนามบินสุวรรณภูมิ

รร

รร

รร

รร

ภ

รร

ภ

รร

ภ

-

ภ

-

01.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว F

-

-

-

-

-

สายการบิน Spice jet AIRLINE เจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และ อํานวยความสะดวกดานเช็คอิน

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย

และเหลาเปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให
ไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml.

วันที่สอง

สุวรรณภูมิ-อเมดาบัด-ปาทัน-โมเดรา-สุเรนดานาคาร

02.05 น. โดยสายการบิน Spice jet เที่ยวบิน SG88 เหินฟาสู อเมดาบัด

-

05.30 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฉัตรปาตีศิวะจี เมืองหลวงของรัฐคุชราต (เวลาที่
อินเดียชากวาบานเรา ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) รับประทานอาหารเชา(1)ที่
โรงแรม แลวออกเดินทางสู ปาทัน (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 2.30 ชั่วโมง)นําทานชม Rani Ki Vav (ราณี คีวาฟ) หรือที่เรียกอีกชื่อ

วาบอนํ้าราชินี (The Queen’s Stepwell ) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน

มรดกโลกของอินเดีย เปนสระนํ้าแบบขั้นบันได ตัง้ อยูใกลแมนํ้าสุรัสวดีในรัฐคุชราต
สรางในชวงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ดโดยราชินอ
ี ุทัยมาตี เพื่อเปนอนุสรณถวายแด

กษัตริยและพระสวามีผูวายพระชนมของพระนางสระนี้มีขนาดความยาว 64 เมตร

ความกวาง 20 เมตร และลึก 27 เมตร ถูกคนพบในชวงทศวรรษที่ 1960 คาดวา
เดิมใชเปนที่กก
ั เก็บนํ้าจากตานํ้าใตดิน และถูกพัฒนามาเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา
กวา 3,000 ป จนกลายมาเปนสถาปตยกรรมแสนงดงามในที่สุด ภาพฝาผนัง

ไดรับการแกะสลักอยางวิจิตรเพื่อแสดงเรื่องราวตางๆ เชน ภาพอวตารเจ็ดปางของ
พระวิษณุ ภาพนางอัปสรตางๆ และในบริเวณใกลกนสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ
ของพระตรีมรู ติ อันไดแก พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เปน

ตน องคการ UNESCO ประกาศใหที่นี่เปนมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2014

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสู โมเดรา(Modera) (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานผาทอมาแตโบราณ ที่นี่ไดชื่อวาเปน

ราชินีแหงผาไหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและรักรักษาลวดลายการออกแบบรวมไป
ถึงเทคนิคการทอแบบโบราณไดเปนอยางดี

นําทานชม SUN TEMPLE สรางดวยหินทรายสีชมพู เปนสถาปตยกรรมฮินดูที่

งดงามที่สุดแหงหนึ่งในรัฐคุชราต เทวสถานพระสุริยะแหงนี้นับเปนเทวสถานสําคัญ

แหงแรกๆในพื้นที่เทือกเขาอาบู สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ในรูปแบบโสลังกิ 16

( Solanki Style ) ในสมัยของพระเจาภีมะที่ บางทานสันนิษบานวาเทวสถาน 1
11 แหงนี้อาจเนเทวสถานที่สรางราวพุทธศตวรรษที-่ ทีม
่ ีนามวาภควัทค 12รามะ

)Bhagavadgrama) ประกอบดวยมณฑปทรงแปดเหลี่ยมและเทวลัยประธานหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก เพือ
่ ใหแสงอาทิตยในเวลาเชามามารถทอแสงเขาไปอาบ
เทวรูปใหหองครรภคะไดโดยตรง ทางทิศตะวันออกนี้มีกุณฑะ ขนาด (อางเก็บนํ้า)

ใหญที่มีบันไดทอดยาวลงมาจากเทวสถาน มีซุมจระนําและเทวลัยขนาดเล็กจํานวน
มากอยูรอบอางเก็บนํ้านี้ ถัดมาจากกุณฑะทางทิศตะวันตกปรากฏมรโตรณะ ซุม)

(ประตูแกะสลักเปนภาพการเกษียรสมุทร ) Amrtamanthana) อยางงดงาม

เพื่อเปนทางเชื่อมเขาสูเทวสถาน อาคารเทวสถานแหงนี้ ประกอบดวย สวนที่ 3
สําคัญคือสภามณฑป คูฒมณฑปและเทวลัยประธาน สภามณฑป หรือรัง

คมณฑป เปนอาคารจัตุรมุขยอมุมที่มีลักษณะเปดโลง มีเพียงเสารุงและซุมวงโคง

แกะสลักอยางงดงามมารองรับชั้นหลังคา ทรงโดม คูฒมณฑป และเทวลัยประธาน
นี้ตั้งอยูกันบนฐานไพที ผนังภายนอกมีการแกะสลักอยางวิจิตร โดยเฉพาะการ

ประดับประติมากรรมรูปเทพในกลุมอาทิตยเทพทั้ง องค 12 แสดงรูปพระสุริยะ

ประทับยืนสมภังคบนฐานรูปมา จนไดเวลาเดินทางสู สุเรนดานาคาร

Surendranagar(ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง)

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ที่ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Ambika Niwas Palaceหรือเทียบเทา
วันที่สาม

สุเรนดานาคาร-จูนาคาร-ซาซันเกอร

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)ที่ หองอาหารของโรงแรม

-

-

08.00 น.

ออกเดินทางสู เมืองจูนาคาร Junagrah(ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร

เดินทาง 4 ชั่วโมง) เปนเมืองเกาสรางขึ้นในศตวรรษที่4

-

บาย

ชม Uperkot Fort ปอมโบราณสรางโดยพระเจาจันทรคุปตสมัยราชวงศคุปตะ มี

กําแพงสู 20 ม. ภายในมีกําแพงมีคูนํ้าที่ขุดลึกลงไปใตดินผานชั้นหินตางๆ ลึกถึง
90 ม. ต อ มาถู ก ยึ ด ครองโดยมุ ส ลิ ม ซึ่ ง ได ย า ยศู น ย บั ญ ชาการปกครองจกป อ ม

โบราณบนเนินเขาลงสูที่ราบ ชม Mahabat Maqbara สุสานของเจาผูครองเมือง
จูนาคาร ซึ่งมีความงดงามเปนอยางยิ่ง นําทานสู Girnar Hill เพื่อชม Edicts of

Ashoka หลัก ฐานแสดงถึ ง การแผ ข ยายอาณาจั ก รของพระเจ า อโศกมายั งภาค
ตะวันตกของอินเดีย และเปนหลักฐานการเผยแพรพุทธศาสนามายังดินแดนแถบนี้

เปนจารึกที่สั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนา แลวออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติ

ซาซันเกอร Sasan Gir National Park(ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 1 ชั่วโมง) ชมเขตอนุรักษสิงโตเอเชียซี่งเหลืออยูในอุทยานแหงนี้ประมาณ

400 ตัว ในอุทยานยังมีสัตวจําพวก กวางอีกหลายพันธุ เพราะมีแมนํ้าลําธารไหล
ผาน

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Vibhuvan Resort หรือเทียบเทา
วันที่สี่

อุทยานแหงชาติซาซันเกอร-ดีอู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม

-

-

08.00 น. ออกเดินทางสู เดินทางสู เมืองดีอู Diu(ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองเล็กๆบนเกาะ มีความสําคัญมากบนเสนทาง
การคาจากยุโรป อาหรับ สูตะวันออก รูจักกันในนาม ยิบรอลตาแหงตะวันออก

เคยเปนอาณานิคมที่เจริญรุง เรืองของโปรตุเกสในคริสตศตวรรษที่ 16 เปนเอกราช
เมื่อป ค.ศ. 1961 ปจจุปนเปนเมืองที่บริหารโดยรัฐบาลกลางเรียกวา เขต Union
Territory

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร

-

บาย

นําทานชม Diu Fort ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของเกาะ เปนจุดสําคัญของเมือง

สรางขึ้นในป ค.ศ.1535 จากนั้นถูก โปรตุเกส เขายึดครอง เมืองมีคน
ู ํ้าลอมรอบ

สองชั้น เปนจุดชมพระอาทิตยตกที่สวยงามมาก ในเมืองมีตึกอาคารเกาแกในยุค

อาณานิคมใหชม นําทานชม Church of Saint Paul สรางขึ้นในป ค.ศ.1610

ผนังดานหนาเปนศิลปะแบบโกธิค สรางใหมในป ค.ศ.1807

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ หองอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม Apaar Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หา

07.00 น.
08.00 น.

ดีอู-ปาลิตะนะ-ภวนาคาร

รับประทานอาหารเชา(10)ที่ หองอาหารของโรงแรม

B

L

ออกเดินทางสู เมืองปาลิตะนะ Palitana(ระยะทาง 169 กิโลเมตร ใชเวลาในการ
เดินทาง 4.30 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร

บาย

นําทานขึ้นสู ยอดเขาฉัตรรุณชัย Shatrunjaya Hill ซึ่งเปนที่ตั้งของกลุมวัดเชน
บนยอดเขาจํานวน 863 วัด

D

สรางในคริสตศตวรรณที่ 16 หลังจากถูกพวกมุสลิมทําลานในคริสตศตวรรณที่
14-15 เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งของศาสนาเชน สาเหตุที่ศาสนิกชนจาริก

แสวงบุญมายังสถานทีแ่ หงนี้เพราะเชื่อกันวา ศาสดาองคแรกคือ อตินาถ Adinath
เคยจาริกมาที่นี่และเชื่อวา สาวกองคสําคัญของทานอตินาถคือพันดาริกา

Pundarika บรรลุธรรมที่นี่ มีบันไดสําหรับเดินขึ้นสูยอดเขา 3,500 ขั้น ใชเวลา
ในการเดินขึ้น 2 ชัว่ โมง

สําหรับทานทีไ่ มอยากเดินขึ้น มีเสลี่ยงไวบริการ ไป-กลับ ประมาณ 1000 รูป (ลูกคาจาย
เอง)

นําทานเดินทางสู ภวนาคาร Bhavnagar(ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 1 ชม.)นําทานชม Takhteshwar Temple ตั้งอยูบนเนินเขา มองเห็น

อาวแคมเบยได

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า(12)ที่ หองอาหารของโรงแรม

พักโรงแรม The Basil Park Hotel หรือเทียบเทา
วันที่หก

ภวนาคาร-คานธีนาคาร-อเมดาบัด

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที่ หองอาหารของโรงแรม

B

L

08.00 น. แลวเดินทางสู คานธีนาคาร GANDHINAGAR NAGAR (ระยะทาง 195

กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหมของของรัฐคุชราต

ตั้งอยูริมแมนํ้าสพารทตี เมืองนีต
้ ั้งชือ
่ เพื่อเปนเกียรติ์ใหแกรัฐบุรษ
ุ ผูมช
ี ื่อเสียงกอง
โลกคือมหาตมะคานธี ระหวางทางผานเมืองโบราณโลทาล Lothal ซากเมือง

โบราณสมัยอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ อายุรวม 4,500 ป รวมสมัยกับเมืองโอเฮน
โจดาโร(ปากีสถาน) ตั้งอยู ณ แมนํ้า 2 สายมาบรรจบกัน คือ แมนํ้าสภามาติ และ

แมนํ้าโภคาโว แลวไหลลงสูอาวแคมเบย จึงเปนเมืองทาที่รุงเรืองมากในการคาขาย
กับอิยิปต เปอรเซีย ละ เมโสโปเตเมีย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร

D

บาย

นําทานชม shramเปนอาศรมที่สงบรมรื่นเต็มไปดวยตนไมใหญมหาตมะคานธีได
ใชอาศรมแหงนี้เปนศูนยกลางในการตอสูเรียกรองเอกราชมาจากอังกฤษ ชม

AKSHADHAM TEMPLE ของลัทธิสวามีนารายันเปนศาสนสถานที่ใหญโตที่สุด
ในรัฐ คุชราต สรางขึ้นในป ค.ศ. 1992 โดยใชหินทรายสีชมพู แกะสลักอยาง

งดงาม นําทานชม Lan Garden Market ออกเดินทางสู อเมดาบัด(ระยะทาง
26 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 45 นาที)

พักโรงแรม Lemon Tree Hotel หรือเทียบเทา
19.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า(15)ที่ หองอาหารของโรงแรม

พักโรงแรม Sarova Portico Hotel Hotel หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ด

07.00 น.
ชม

ชม
ชม

อเมดาบัด-สนามบินสุวรรณภูมิ

B

L

รับประทานอาหารเชา(16)ที่ หองอาหารของโรงแรม

Rani Rapmati Mosque สรา งอุทิ ศ ให ช ายาสุลต านซึ่ งเป น ฮิ น ดู สรา งในกลาง

ศตวรรษที่5 โดยผสมผสานสถาปตยกรรมฮินดูและอิสลาม

Sarkhy Roja เปนสถานที่พักผอนของสุลตานในชวง ค.ศ.1445

Jami Masjid มัสยิดประจําเมือง สรางในป ค.ศ.1423 โดยสุลตานอารหเหม็ดชาร

ผูกอตั้ งเมื องอาเมดาบั ด โดยการรื้อทําลายวันในศาสนาฮิน ดูและศาสนาเชน แล ว
นํา เอาวัสดุ เหลานั้ น มาสรางมั สยิ ด มี โดมทั้งหมด 15 โดม เสาแกะสลัก 260 ต น
บริเวณมัสยิดมีสุสานของสุลตานอารหเหม็ดชาร บุตรชาย และหลานชาย

D

ชม

Rani sipri’s Mosque เพชรเม็ดงามแหงสุเหรา เนื่องจากความวิจิตรงดงามของ
ลวดลายแกะสลักและสัดสวนที่ลงตัว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17)ที่ ภัตตาคาร
บาย

นําทานเดินทางสู นําทานผานเมืองเกาอาหเมนดาบัดเมืองใหญที่สุดตั้งอยูริมแมนํ้าส

พาร ม ตี อดี ต เป น เมื อ งหลวงของรั ฐ คุ ช ราต ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ.
1411โดยพระเจาอาหมัดที่ 1 แหงคุชราต ในป ค.ศ. 1915 ผานชมอาคารบานเรือน

ชม

รานคา ที่ยังคงอนุรักษสถาปตยกรรมแบบเกาไดเปนอยางดี

Sidi Sayed Mosque สุเหราที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง สรางในป ค.ศ.1573 โดย

Sidi จุด เด น ของมั สยิ ด แหงนี้ อยู ที่ห น าตางหิน แกะสลัก ทรงครึ่งวงกลมจํ านวน 10
บาน โดยเฉพาะบานที่แกะสลัก ตมไมแหงชีวิต Tree of Life ชางไดฉลุแผนหินเปน
รูปตนปาลมแผกิ่งกานสาขาเปนเสนโคงละเอียดออนชอยในสไตลอินโด-ซาราเซนิก

ชม

19.00 น.

ทําใหตนปาลมนี้ไดถูกนําไปใชเปนสัญลักษณของเมืองอเมดาบัด

Hutheesing Jain Temple วั ด เชนที่ มี ค วามสวยงาม ภายในประกอบไปด ว ย

หองที่มีพระประจําศาศนาถึง 52 หอง ภายนอกมีเสาวิหารที่สวยงามตั้งเดนสงา จน
ไดเวลาเดินทางสู สนามบิน

โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG85 เหินฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิ

(รับประทานอาหารคํา่ อิสระ)

วันที่แปด

สนามบินสุวรรณภูมิ

00.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

-

-

-

กําหนดการเดินทาง
4 – 11 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ :

พักเดียว

ราคาผูใหญ/พักหองคู
29,999 บาท

กรุป

9,999 บาท

**** ราคานี้ยังไมรวมวีซา ****

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ
คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร

2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก

ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ
ทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะ
ทองเที่ยว ไดตามรายการ

* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงชื่อเปน

ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง สวนที่เหลือชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 25 วัน(ไมรวม
คาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคาร คะ***)
อัตราคาบริการรวม

 ตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน
้ ประหยัดเสนทาง

 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีนํ้ามันของสายการบิน

 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหนึ่งหอง)
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

 คารถรับสงและระหวางการนําเที่ยวตามรายการระบุ

 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลจาก
อุบั ติเหตุ วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) แต ทั้งนี้ย อมอยูในขอจํากั ดที่มีก ารตกลงไวกั บ

บริษัทประกันชีวิต

อัตราคาบริการไมรวม

 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน
ตางชาติ หรือ คนตางดาว

 คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา
โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ

 คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (ถามี)

 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาที่มค
ี าธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)

 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 คานํ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 2000 บาท สําหรับลูกคา 1 ทาน หัวหนาทัวร
แลวแตความพอใจของลูกคา

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศอินเดียสําหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซาออนไลน ณ
วันที่ 20/8/61 ทานละ 3,600 บาท)

(ราคาวีซาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) (วีซาติดเลม มี
อายุ 6เดือน-1ป ราคา 4,500 บาท ณ ปจจุปน)

เงื่อนไขการใหบริการ (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินทั้งหมด

**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)**

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

เงื่อนไขการใหบริการตางๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได

 รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ

เหตุการณทางการเมือง

และภัยธรรมชาติ

ฯลฯ

ที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบต
ั ิเหตุ
ตางๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ ดินทางเปนสําคัญ

 บริษัทฯจะไมรบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ

เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือ
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ

ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง

พิจารณาแลว ทางบริษท
ั ฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

แตอยางไรก็ตาม

 บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง
ตามที่ตกลงไวกับบริษท
ั ฯ)

16

ทาน

(หรือ

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย

 ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตัว๋ แลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ
่ นไขของสายการบิน

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีทก
ี่ องตรวจคน
เขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบ
ั ผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.การไมรบ
ั ประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย

6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กําหนด

7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) และหองคู( Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ

รั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากโรงแรมที่ พั ก ยานพาหนะ, อั น

เนื่องจากอุบั ติเหตุรวมถึ งภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคี ภัย, การผละงาน,

การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,

การนั ด หยุ ด งาน, ความล า ช า ของเที่ ย วบิ น , สายการเดิ น เรื อ , รถไฟ, พาหนะท อ งถิ่ น ,
ตลอดจนการถู ก ปฏิ เสธออกวี ซ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส ว นงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สถาน
เอกอัค รราชทูต รวมถึงผูมี อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม จําต องแสดง

เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให

เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดิ นทาง รวมถึงมี สิ่งผิดกฎหมาย บริษั ทฯ จะไมคื นคาใชจายใดๆ รายละเอีย ด

ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ

และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทาง
เปนสําคัญ

REMARK

-ในกรณีที่ทา นจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง เพราะโดยปกตินก
ั ทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู)
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี

