
 

 

รหัสทัวร CLT1902929 

ทัวรอินเดีย รัฐคุชราช 8 วัน 5 คืน (SG) 
เมืองหลวงของรัฐคุชราต   บอน้ําราชินี   SUN TEMPLE 

Mahabat Maqbara   สุสานของเจาผูครองเมืองจูนาคาร 
Uperkot Fort ป�อมโบราณ   อุทยานแหงชาติซาซนัเกอร 
Shatrunjaya Hill   Takhteshwar Temple 

GANDHINAGAR NAGAR   AKSHADHAM TEMPLE 

Rani Rapmati Mosque 

 
 
 



 

 

Filgh Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 
SG86 วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62) BKK(สุวรรณภูม)ิ AMD(อเมดาบัด) 02.05 05.30 4.55 ชม. 
SG85 วันทีเ่จ็ด(อังคาร 10/12/62) AMD(อเมดาบัด) BKK(สุวรรณภูม)ิ 19.00 00.40+1 4.10 ชม. 
Date Program Hotel B L D 
วันที่หนึ่ง(พุธ 4/12/62) สนามบินสุวรรณภูมิ -    
วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62) สุวรรณภูม-ิอเมดาบัด-ปาทัน-โมเดรา-สุเรนดานาคาร Ambika Niwas Palace รร ภ รร 
วันที่สาม(ศุกร 6/12/62) โมเดรา-จูนาคาร-Sasan Gir Vibhuvan Resort รร ภ รร 
วันที่สี่(เสาร 7/12/62) Sasan Gir-ดีอู Apaar Hotel รร ภ รร 
วันที่หา(อาทิตย 8/12/62) ดีอู-ปาลิตะนะ-ภวนาคาร The Basil Park Hotel รร ภ รร 
วันทีห่ก(จันทร 9/12/62) ภวนาคาร-คานธีนาคาร-อเมดาบัด Sarova Portico Hotel รร ภ - 
วันที่เจ็ด(อังคาร 10/12/62) อเมดาบัด-สนามบินสุวรรณภูมิ - รร ภ - 
วันที่แปด(พุธ 11/12/62) สนามบินสุวรรณภูม ิ     

 

01.30 น.   คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ขาออก ประตู 3 แถว F  
สายการบิน Spice jet AIRLINE เจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และ อํานวยความสะดวกดานเช็คอิน 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นเครือ่งบิน 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย 

และเหลาเปนตน จะถกูทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให
ไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml.  
 

02.05 น. โดยสายการบิน Spice jet เที่ยวบิน SG88 เหินฟ�าสู อเมดาบัด  
05.30 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฉัตรปาตีศิวะจ ี เมืองหลวงของรัฐคุชราต (เวลาที่

อินเดียชากวาบานเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) รบัประทานอาหารเชา(1)ที่ 
โรงแรม แลวออกเดินทางสู ปาทัน (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาในการ
เดินทาง 2.30 ชั่วโมง)นําทานชม Rani Ki Vav (ราณี คีวาฟ) หรือที่เรียกอีกชื่อ
วาบอนํ้าราชนิี (The Queen’s Stepwell )  ไดรับการขึ้นทะเบยีนใหเปน
มรดกโลกของอินเดีย เปนสระน้ําแบบขั้นบนัได ตัง้อยูใกลแมน้ําสุรัสวดีในรัฐคุชราต 
สรางในชวงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ดโดยราชินีอุทัยมาตี เพ่ือเปนอนุสรณถวายแด

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-อเมดาบัด-ปาทัน-โมเดรา-สุเรนดานาคาร - - - 



 

 

กษัตริยและพระสวามีผูวายพระชนมของพระนางสระน้ีมีขนาดความยาว 64 เมตร 
ความกวาง 20 เมตร และลึก 27 เมตร ถกูคนพบในชวงทศวรรษท่ี 1960 คาดวา
เดิมใชเปนที่กกัเก็บน้ําจากตาน้ําใตดิน และถกูพัฒนามาเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลา
กวา 3,000 ป จนกลายมาเปนสถาปตยกรรมแสนงดงามในที่สุด ภาพฝาผนัง
ไดรับการแกะสลักอยางวิจิตรเพ่ือแสดงเรื่องราวตางๆ เชน ภาพอวตารเจ็ดปางของ
พระวิษณุ ภาพนางอัปสรตางๆ และในบริเวณใกลกนสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ
ของพระตรีมรูต ิอันไดแก พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เปน
ตน  องคการ UNESCO ประกาศใหท่ีน่ีเปนมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2014 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร 

 
บาย นําทานเดินทางสู โมเดรา(Modera) (ระยะทาง 33 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) เมอืงที่มีชื่อเสียงทางดานผาทอมาแตโบราณ ที่น่ีไดชื่อวาเปน
ราชินีแหงผาไหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและรักรกัษาลวดลายการออกแบบรวมไป
ถึงเทคนิคการทอแบบโบราณไดเปนอยางด ี  

 
 นําทานชม SUN TEMPLE สรางดวยหินทรายสีชมพู  เปนสถาปตยกรรมฮินดูที่

งดงามที่สุดแหงหน่ึงในรัฐคชุราต เทวสถานพระสุริยะแหงน้ีนับเปนเทวสถานสําคัญ



 

 

แหงแรกๆในพื้นท่ีเทือกเขาอาบู สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในรูปแบบโสลังกิ   
( Solanki Style ) ในสมัยของพระเจาภีมะที่ 1  บางทานสันนิษบานวาเทวสถาน

แหงน้ีอาจเนเทวสถานที่สรางราวพุทธศตวรรษท่ี 11 - 12 ทีม่ีนามวาภควัทค รามะ  
)Bhagavadgrama) ประกอบดวยมณฑปทรงแปดเหลี่ยมและเทวลัยประธานหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก เพ่ือใหแสงอาทิตยในเวลาเชามามารถทอแสงเขาไปอาบ
เทวรูปใหหองครรภคะไดโดยตรง ทางทิศตะวนัออกนี้มีกุณฑะ )อางเก็บน้ํา (ขนาด
ใหญที่มีบันไดทอดยาวลงมาจากเทวสถาน มซีุมจระนําและเทวลัยขนาดเล็กจํานวน
มากอยูรอบอางเก็บน้ําน้ี  ถัดมาจากกุณฑะทางทิศตะวันตกปรากฏมรโตรณะ )ซุม
ประตู ( แกะสลักเปนภาพการเกษียรสมุทร  ) Amrtamanthana) อยางงดงาม 

เพ่ือเปนทางเช่ือมเขาสูเทวสถาน  อาคารเทวสถานแหงน้ี ประกอบดวย 3 สวนที่
สําคัญคือสภามณฑป คูฒมณฑป และเทวลัยประธาน  สภามณฑป หรือรัง

คมณฑป เปนอาคารจตัุรมุขยอมมุที่มีลักษณะเปดโลง มีเพียงเสารุงและซุมวงโคง
แกะสลักอยางงดงามมารองรับช้ันหลังคา ทรงโดม คฒูมณฑป และเทวลัยประธาน
น้ีตั้งอยูกันบนฐานไพที  ผนังภายนอกมีการแกะสลักอยางวิจิตร โดยเฉพาะการ
ประดบัประตมิากรรมรูปเทพในกลุมอาทิตยเทพทั้ง 12 องค   แสดงรูปพระสุริยะ
ประทับยืนสมภังคบนฐานรูปมา จนไดเวลาเดนิทางสู สุเรนดานาคาร 
Surendranagar(ระยะทาง 125 กโิลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ที่ ภัตตาคาร  
พักโรงแรม Ambika Niwas Palaceหรือเทียบเทา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู เมืองจูนาคาร Junagrah(ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 4 ชั่วโมง) เปนเมืองเกาสรางขึ้นในศตวรรษที่4  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ท่ี ภัตตาคาร 
 
 

วันที่สาม สุเรนดานาคาร-จูนาคาร-ซาซันเกอร - - - 



 

 

  
บาย ชม Uperkot Fort ป�อมโบราณสรางโดยพระเจาจันทรคุปตสมัยราชวงศคุปตะ มี

กําแพงสู 20 ม. ภายในมีกําแพงมีคูน้ําที่ขุดลึกลงไปใตดินผานชั้นหินตางๆ ลึกถึง 
90 ม. ตอมาถูกยึดครองโดยมุสลิมซึ่งไดยายศูนยบัญชาการปกครองจกป�อม
โบราณบนเนินเขาลงสูที่ราบ ชม Mahabat Maqbara สุสานของเจาผูครองเมือง
จูนาคาร ซึ่งมีความงดงามเปนอยางยิ่ง นําทานสู Girnar Hill เพื่อชม Edicts of 
Ashoka หลักฐานแสดงถึงการแผขยายอาณาจักรของพระเจาอโศกมายังภาค
ตะวันตกของอินเดีย และเปนหลักฐานการเผยแพรพุทธศาสนามายังดินแดนแถบน้ี
เปนจารึกที่สั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนา แลวออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติ
ซาซันเกอร Sasan Gir National Park(ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใชเวลาในการ
เดินทาง 1 ชั่วโมง) ชมเขตอนุรักษสิงโตเอเชียซี่งเหลืออยูในอุทยานแหงน้ีประมาณ 
400 ตัว ในอุทยานยังมีสัตวจําพวก กวางอีกหลายพันธุ เพราะมีแมน้ําลําธารไหล
ผาน 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ ภัตตาคาร  
พักโรงแรม Vibhuvan Resort หรือเทียบเทา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู เดินทางสู เมืองดีอู Diu(ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองเล็กๆบนเกาะ มคีวามสําคัญมากบนเสนทาง
การคาจากยุโรป อาหรับ สูตะวันออก รูจักกันในนาม ยิบรอลตาแหงตะวันออก 
เคยเปนอาณานิคมที่เจริญรุงเรืองของโปรตุเกสในคริสตศตวรรษที่ 16 เปนเอกราช
เมื่อป ค.ศ. 1961 ปจจปุนเปนเมืองที่บริหารโดยรัฐบาลกลางเรียกวา เขต Union 
Territory  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร 

วันที่สี่ อุทยานแหงชาติซาซนัเกอร-ดีอู - - - 



 

 

  
 
บาย นําทานชม Diu Fort ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของเกาะ เปนจุดสําคญัของเมือง 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1535 จากน้ันถกู โปรตุเกส เขายึดครอง เมืองมคีน้ํูาลอมรอบ
สองชั้น เปนจุดชมพระอาทิตยตกที่สวยงามมาก ในเมืองมตีึกอาคารเกาแกในยุค
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  ดีอู-ปาลิตะนะ-ภวนาคาร B L D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(10)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปาลิตะนะ Palitana(ระยะทาง 169 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 4.30 ชั่วโมง) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร 

 
บาย นําทานขึ้นสู ยอดเขาฉัตรรุณชัย Shatrunjaya Hill ซึ่งเปนที่ตั้งของกลุมวดัเชน

บนยอดเขาจํานวน 863 วัด 



 

 

 สรางในคริสตศตวรรณที่ 16 หลังจากถกูพวกมุสลิมทําลานในคริสตศตวรรณที่ 
14-15 เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหน่ึงของศาสนาเชน สาเหตุที่ศาสนิกชนจาริก
แสวงบุญมายังสถานทีแ่หงน้ีเพราะเช่ือกันวา ศาสดาองคแรกคือ อตินาถ Adinath 
เคยจาริกมาท่ีน่ีและเช่ือวา สาวกองคสําคัญของทานอตินาถคือพันดาริกา 
Pundarika บรรลุธรรมที่น่ี มบีันไดสําหรับเดินขึ้นสูยอดเขา 3,500 ขั้น ใชเวลา
ในการเดินขึ้น 2 ชัว่โมง 

สําหรับทานทีไ่มอยากเดินขึ้น 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 B L D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. แลวเดินทางสู คานธีนาคาร GANDHINAGAR NAGAR (ระยะทาง 195 

กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงใหมของของรัฐคชุราต 
ตั้งอยูริมแมน้ําสพารทตี เมืองน้ีตั้งชือ่เพื่อเปนเกียรติ์ใหแกรัฐบุรษุผูมชีื่อเสียงกอง
โลกคือมหาตมะคานธี ระหวางทางผานเมืองโบราณโลทาล Lothal ซากเมือง
โบราณสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ อายุรวม 4,500 ป รวมสมัยกบัเมืองโอเฮน
โจดาโร(ปากีสถาน) ตั้งอยู ณ แมน้ํา 2 สายมาบรรจบกัน คือ แมน้ําสภามาติ และ 
แมน้ําโภคาโว แลวไหลลงสูอาวแคมเบย จึงเปนเมืองทาที่รุงเรืองมากในการคาขาย
กับอิยิปต เปอรเซีย ละ เมโสโปเตเมีย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร 



 

 

  
บาย นําทานชม shramเปนอาศรมที่สงบรมรื่นเต็มไปดวยตนไมใหญมหาตมะคานธีได

ใชอาศรมแหงน้ีเปนศูนยกลางในการตอสูเรียกรองเอกราชมาจากอังกฤษ ชม 
AKSHADHAM TEMPLE ของลัทธิสวามีนารายันเปนศาสนสถานที่ใหญโตที่สุด
ในรัฐ คุชราต สรางขึ้นในป ค.ศ. 1992 โดยใชหินทรายสีชมพู แกะสลักอยาง
งดงาม นําทานชม Lan Garden Market ออกเดินทางสู อเมดาบัด(ระยะทาง 
26 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 45 นาท)ี   

พักโรงแรม Lemon Tree Hotel หรือเทียบเทา 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า(15)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักโรงแรม  Sarova Portico Hotel Hotel หรือเทียบเทา  
 
วันที่เจ็ด อเมดาบัด-สนามบินสุวรรณภูมิ B L D 
 

  
 
07.00 น.          รบัประทานอาหารเชา(16)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
ชม  Rani Rapmati Mosque สรางอุทิศใหชายาสุลตานซึ่งเปนฮินดู สรางในกลาง

ศตวรรษที่5 โดยผสมผสานสถาปตยกรรมฮินดูและอิสลาม 
ชม Sarkhy Roja เปนสถานที่พักผอนของสุลตานในชวง ค.ศ.1445 
ชม  Jami Masjid มัสยิดประจําเมือง สรางในป ค.ศ.1423 โดยสุลตานอารหเหม็ดชาร

ผูกอตั้งเมืองอาเมดาบัด โดยการรื้อทําลายวันในศาสนาฮินดูและศาสนาเชน แลว
นําเอาวัสดุเหลาน้ันมาสรางมัสยิด มีโดมทั้งหมด 15 โดม เสาแกะสลัก 260 ตน 
บริเวณมัสยิดมีสุสานของสุลตานอารหเหม็ดชาร บุตรชาย และหลานชาย 



 

 

ชม Rani sipri’s Mosque เพชรเม็ดงามแหงสุเหรา เน่ืองจากความวิจิตรงดงามของ
ลวดลายแกะสลักและสัดสวนที่ลงตัว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17)ที่ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู นําทานผานเมืองเกาอาหเมนดาบัดเมืองใหญที่สุดตั้งอยูริมแมน้ําส

พารมตี อดีตเปนเมืองหลวงของรัฐคุชราต กอตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ค.ศ. 
1411โดยพระเจาอาหมัดที่ 1 แหงคุชราต ในป ค.ศ. 1915 ผานชมอาคารบานเรือน
รานคา ที่ยังคงอนุรักษสถาปตยกรรมแบบเกาไดเปนอยางดี  

ชม Sidi Sayed Mosque สุเหราท่ีมีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึง สรางในป ค.ศ.1573 โดย 
Sidi จุดเดนของมัสยิดแหงน้ีอยูที่หนาตางหินแกะสลักทรงครึ่งวงกลมจํานวน 10 
บาน โดยเฉพาะบานที่แกะสลัก ตมไมแหงชีวิต Tree of Life ชางไดฉลุแผนหินเปน
รูปตนปาลมแผกิ่งกานสาขาเปนเสนโคงละเอียดออนชอยในสไตลอินโด-ซาราเซนิก 
ทําใหตนปาลมน้ีไดถูกนําไปใชเปนสัญลักษณของเมืองอเมดาบัด 

ชม  Hutheesing Jain Temple วัดเชนที่มีความสวยงาม ภายในประกอบไปดวย
หองที่มีพระประจําศาศนาถึง 52 หอง ภายนอกมีเสาวิหารที่สวยงามตั้งเดนสงา จน
ไดเวลาเดินทางสู สนามบิน 

19.00 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG85 เหินฟ�าสู สนามบนิสุวรรณภูมิ 
(รับประทานอาหารคํา่อิสระ) 
วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 
00.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/พักหองคู พักเดียว กรุป 

4 – 11 ธันวาคม 2562 29,999 บาท 9,999 บาท  

 
**** ราคานี้ยังไมรวมวีซา**** 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ

คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก 
ภมูิอากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ
ทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเล่ือนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะ
ทองเที่ยว ไดตามรายการ  

* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปน
ภาษาอังกฤษตามหนงัสือเดินทาง สวนที่เหลือชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 25 วัน(ไมรวม
คาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคาร คะ***) 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง  
 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบนิ  
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุวงเงินไมเกิน 500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต 

 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาท่ีมคีาธรรมเนียมแพงกวาหนังสอืเดินทางไทย 
 คาภาษีหัก  ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม  
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 2000 บาท สําหรับลูกคา 1 ทาน หัวหนาทัวร

แลวแตความพอใจของลูกคา 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศอินเดียสําหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซาออนไลน ณ 

วันที่ 20/8/61 ทานละ 3,600 บาท) 
(ราคาวีซาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหน่ึง) (วีซาติดเลม มี
อายุ 6เดือน-1ป ราคา 4,500 บาท ณ ปจจุปน) 
 

เงื่อนไขการใหบริการ   (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว** 
คืนเงินทั้งหมด 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได)** 
* 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 มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
 รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบนิ 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจบ็ป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุ
ตางๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯจะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือ
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษทัฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึงหลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 16 ทาน (หรือ
ตามที่ตกลงไวกับบรษิทัฯ) 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตัว๋แลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ 
1. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีทีก่องตรวจคน
เขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทางบรษิัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรบัประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ต๋ัวเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, 



 

 

การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทาง
เปนสําคัญ 

REMARK 
 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสนีํ้าเงนิ) เดินทางกับคณะ บรษัิทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏเิสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 
                   

 
 


