
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัที ่1                                          กรงุเทพฯ – มมุไบ    - - - 

17.00 น.  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4  ประตู .... เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรอ์นิเดยี 
(AI) สายการบนิแหง่ชาต ิโดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

20.30 น. เหนิฟ้าสู ่มมุไบ ประเทศ อนิเดยี โดยสายการบนิ สายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิ AI331  

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉตัราปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati  Shivaji) ทา่อากาศยานมุมไบ ตามเวลา

ทอ้งถิน่ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่   
ทีพ่กั T24 Residency Mumbai หรอืเทยีบเท่า/คนืที ่1 

HighLight …หลงรกั“บอมเบย”์เสนห่เ์มอืงใหญห่ลายมมุมอง 
• “มุมไบ”เมอืงเดยีว จุดขบัรถชมววิสวยในเมอืงมุบไบ ตกึบรษิทัเทศบาลมุมไบ อาคารทีท่ าการรฐับาล 

มหาวทิยาลยัมมุไบ อาคารรา้นคา้ตา่งๆ และโบสถใ์นศาสนาครสิต ์

• ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืน “ประตสููอ่นิเดยี” สญัลกัษณ์ของเมอืงมมุไบ 

•  “Taj Mahal Palace Hotel” โดยทายาทตระกลูทาทา สถาปตัยกรรมผสมผสานระหวา่งฮนิดกูบัมสุลมิ  

• Dhobi Ghat ตากผา้ดว้ยเทคนคิพเิศษ ...ซกัผา้ดว้ยวธิเีฉพาะ  

• เจดยีว์ปิสัสนาสากล เป็นสิง่ปลกูสรา้งลกัษณะโดมใชเ้ป็นหอส าหรบัการวปิสัสนา  

• ถ า้อชนัตา (Ajanta Caves) ปฏมิากรรมพุทธศาสนาเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกไดช้ื่อว่าเป็น วดัถ า้ในพุทธ

ศาสนาทีง่ดงามและเกา่แกท่ีส่ดุในโลก สรา้งเมือ่ พ.ศ.๓๕๐ 

• ถ า้เอลโลรา (Ellora Caves) ถ า้เอลโลราหมู่ถ า้สามศาสนาคอืพระพุทธศาสนานกิายมหายานเป็น

แหลง่มรดกโลกโดยยเูนสโก 

• บบี ีกา มาคบารา สุสานท่านหญงิ ทชัมาฮาลแห่งภาคใต ้อนิเดยี (Tomb of the Lady) สุสานแห่งนี้

ไมไ่ดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรกัแบบชายหนุ่มอยา่งทชัมาฮาล แตส่รา้งขึน้จากความรกั

เหมอืนกนั โดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1651 ถงึ 1661 

 



 

 

 

สายการบนิแหง่ชาตขิองประเทศอนิเดยี บรกิารแบบ FULL SERVICE 

 มบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่พรอ้มหนา้จอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่ 

วนัที ่2                                   มมุไบ – ถ า้แอลโลรา่-ออรงักาบดั B L D 

ปลกุตืน่ บรกิารอาหารแบบกลอ่ง โรงแรม  

จากน ัน้ ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงออรงักาบดั 

07.00 น. เหนิฟ้าสู ่ออรงักาบดั โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยีเทีย่วบนิ AI499 

08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิออรงักาบดั  

เมอืงออรงัคาบดั (Aurangabad) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของเมืองมุมไบ เป็นเมืองที่เป็นที่ตัง้

ของ แหล่งทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกถงึ 2 แหง่ ไดแ้กถ่ ้าอจัน

ตาและ ถ ้าเอลโลราซึง่เป็นศาสนสถานทีข่ดุเขาไปในหนิบาซอลต ์(แกรนติแข็ง) โดยขดุจากหนิกอ้น

เดยีวจนเป็นวหิาร ขนาดใหญ่ ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2153 โดยสุลต่าน Murtaza Nizam Shah II บนหมู่บา้น

ชือ่ Khirki และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Fatehpur ต่อมาเป็นศูนยบ์ัญชาการของกษัตรยิ ์Aurangazeb แห่ง

ราชวงศโ์มกลุ (Moghul) ซึง่ใชเ้มอืงน้ีเป็น ฐานในการปกครองอนิเดยีตอนใตจ้ากนัน้ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่

เป็น “ออรังคาบัด” ตามชือ่ของกษัตรยิด์ังกลา่ว 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ถ า้เอลโลร่า ระยะทาง 30 กโิลเมตร ประมาณ1ชม.ถ ้า เป็นถ ้าหินที่ถูกเจาะ
แกะสลักภูเขาหนิทัง้ลูก เพือ่ทีจ่ะสรา้งเป็นวัดทางพุทธศาสนา เทวสถานของศาสนาฮนิดู และวัดใน
ศาสนาเชน โดยเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 12 ถ ้า เป็นเทวสถานของศาสนาฮนิดู 17 ถ ้าและวัดของ
ศาสนาเชน 5 ถ ้า รวมแลว้ทัง้หมด 34 ถ ้า ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั เป็นอกีหนึง่กลุม่ถ ้าทีไ่ดร้ับการ ขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 2526 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เยีย่มชมมรดกโลก ถ า้เอลโลรา่ (ELLORA CAVES) ชมความงามทีย่ ิง่ใหญ่ของหมูถ่ ้าทีเ่กดิจาก



 

 

การเจาะแกะสลักภูเขาหนิทัง้ลูกดว้ยฝีมอืสาวก 3 ศาสนาทีแ่ขง่ขันกนัคอื ศาสนาฮนิด ูพุทธ และเชน
ถ ้าเอลโลร่ามีทัง้หมด 34 ถ ้า โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ ้าทางพุทธศาสนา 12 ถ ้า ถัดมา 17 ถ ้าคือ 
เทวาลัยของชาวฮนิดู และ วหิารถ ้าลัทธ ิเชน 5 ถ ้า  สถานที ่แห่งนี้ ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็น มรดก
โลก ในปี 1983 ถอืเป็นถ ้าทีเ่กดิจากการแกะสลักภูเขาทัง้ลูกออกเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วกับศาสนา น า
ท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ภายในถ ้ายังมีภาพแกะสลักอย่างวจิติร
บรรจงอกีมากมาย อาท ิองคพ์ระศวิะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพฆิเนศ  ชา้งเอราวัณ อกีทัง้ภาพ
ของนางอัปสร เป็นตน้ ถ ้าที ่16 ถอืเป็นถ ้าทีอ่ลังการทีส่ดุ เป็นทีท่ีม่ศีวิลงึคเ์ป็นจดุศนูย ์

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางกลับสูอ่อรังกาบัด น าทา่นชม บบี ีกา มกับารา (BiBiKa Maqbara) 
  “ทชัมาฮาลนอ้ย” สรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สรา้งโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสรา้ง

เพื่อร าลกึถงึพระมารดา พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลักษณะคลา้ยทัชมาฮาล 
(Tomb of the Lady) สสุานแห่งน้ีไม่ไดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรักแบบชายหนุ่มอยา่งทัช
มาฮาล แตส่รา้งขึน้จากความรักเหมอืนกนั โดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1651 ถงึ 1661... 

 แวะใหท้่านชอ้ปป้ิง ซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย อาท ิเช่น เครื่องทองเหลือง ผา้ปักลายโบราณที่
จ าลองมาจากผนังถ ้า และเครือ่งประดับลวดลายแปลกตา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม พกัผอ่นตามอธยัาศยั 
 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่   

ทีพ่กั FERN RESIDENCY Hotel, Aurangabad หรอืเทยีบเทา่/คนืที ่2 

วนัที ่3                                             ออรงักาบดั - ถ า้อชนัตา -ออรงักาบดั                  B  L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม...เดนิทางสูส่นามบนิมมุไบ 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้อชนัตา มรดกโลก (AJANTA CAVE) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งใน 38 

แหล่งมรดกโลกของอนิเดีย ถอืเป็นวัดถ ้าในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสรา้งเมื่อ 

พ.ศ. 350โดยพระภกิษุในสมัยนัน้ไดค้น้พบสถานทีแ่ห่งน้ี เห็นว่าเป็นสถานทีเ่หมาะส าหรับการปฏบิัติ

ธรรม 



 

 

 

กรรมฐานเป็นอย่างยิง่ จงึไดเ้จาะภูเขาเพือ่สรา้งเป็นกฏุ ิโบสถ ์วหิาร  ฯลฯ เพือ่อาศัยอยูอ่ยา่งสนัโดษ 

เนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผูค้น ท าใหป้ระวัตศิาสตรห์นา้ต่อมาของ ศาสนาพุทธในอนิเดีย ได ้

ปรากฏขึน้ในหมูถ่ ้าบรเิวณฝ่ังตะวันตกของทีร่าบสงู เมอืงออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร ์แหง่น้ี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (รา้นอาหารใกลบ้รเิวณถ า้) 
บา่ย น าท่านเขา้ชม หมู่ถ า้อชนัตา ชมสถาปัตยกรรมของถ า้ ในครัง้นัน้ท าใหโ้ลกตอ้งตืน่ตะลงึกับ

ความมหัศจรรยข์องศลิปะภายในวัดถ ้า ท าใหนั้กประวัตศิาสตร ์นักโบราณคดี สามารถปะตดิปะต่อ
เรื่องราวของ ศาสนาพุทธ ในอนิเดียไดอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ จากภาพแกะสลักหิน
ภายในถ ้า ทีย่ังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อนพังทลายไปเหมอืนพุทธสถานอืน่ๆ เพราะทุกอย่างทีน่ี่ 
สลักขึน้จากภูเขาทัง้ลูก นับเป็นสิง่แปลกประหลาดมหัศจรรยท์ีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เขา้ชมถ ้า 1, 2, 9, 
10, 16, 17, 19 ทีม่ีความงดงามลอืเลือ่ง และพลาดไม่ไดก้ับถ ้า 26 ถ ้าเบอร1์เป็นวัดถ ้าสรา้งถวาย
พระโพธสิัตว ์ถอืเป็นถ ้าทีส่มบูรณ์ทีส่ดุถ ้าหนึง่ของกลุ่มวัดถ ้าอชันตา แกะสลักภายในถ ้าจะมเีรือ่งราว
พุทธประวัต ิ เทพเจา้ สถูป สัตว ์พระโพธสิัตววั์ชรปาณี รูปแกะสลักตอนพระพุทธเจา้แสดงปฐม
เทศนาทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวัน สารนาถ ใกลเ้มอืงพาราณส ีภาพจติกรรมมภีาพพระโพธสิัตว ์ภาพ



 

 

พชิติมารกอ่นตรัสรู ้ ภาพมเหสขีองนันดะก าลังเศรา้โศกทีท่่านก าลังจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ 
เป็นพระภกิษุสาวก 

จากนัน้   ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงออรังกาบาดเสน้ทางเดมิ... 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่   

ทีพ่กั FERN RESIDENCY Hotel, Aurangabad หรอืเทยีบเทา่/คนืที ่3 

วนัที ่4            ออรงักาบดั - เมอืงมมุไบ  B L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม… 

จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ มุมไบ เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย 

สหประชาชาตริะบุไวใ้นปี 2018 วา่มมุไบเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศอนิเดยีเป็นอันดับ

สองรองจากเดล ีและเป็นอันดับทีเ่จ็ดของโลก 

08.50 น. เหนิฟ้าสู ่มมุไบ โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยีเทีย่วบนิ AI441 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมมุไบ...น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงเพือ่รับประทานอาหาร 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม เจดยีว์ปิัสสนาสากล (Global Vipassana Pagoda) เจดียแ์ห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่ง

สันตภิาพและความกลมเกลียว เจดียส์รา้งขึน้ดว้ยความระลกึถงึสะยักยี อู ้บา ขิน่ (Sayagyi U Ba 
Khin; 1899 - 1971) ผู เ้ป็นครูวิปัสสนา และ Accountant-General คนแรกของ Independent 
Burma และยังเผยแพรก่าร วปัิสสนากลับมายังอนิเดยีดว้ยการออกแบบแสดงออกถงึความเคารพต่อ
วัฒนธรรมของพม่า ซึง่เก็บรักษาการปฏบิัตวิปัิสสนาไว ้ทรงของเจดยีส์รา้งเลยีนแบบเจดยีช์เวดากอง 
ในย่างกุง้ ประเทศพม่า และประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการก่อสรา้งแบบอนิเดยีโบราณเขา้เพื่อใหโ้ครงสรา้ง
อันใหญโ่ตนี้คงอยู่ไปหลายพันปีสามารถจุผูค้นไดถ้งึ 8,000 คนเจดยีน์ี้เปิดอย่างเป็นทางการโดยประ
ตภิาปาฏลี ประธานาธบิดแีห่งประเทศอนิเดยีในขณะนัน้ ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งมาจากเงนิบรจิาค
ทัง้หมด โดยมเีป้าหมายเพือ่เผยแพรค่วามรูข้องการวปัิสสนาเผยแผค่ าสอนของพระโคตมพุทธเจา้ 

จากนัน้ น าท่านชม แนวถนนมารนีไดรฟ์ (Marine Drive) ซึง่เป็นทางเดนิโคง้ส าหรับคนเดนิถนนเพือ่ชม
ววิอ่าวแบคเบย์และทะเลอาหรับ พรอ้มรับลมเย็นๆ มีรา้นคา้แผงลอยขายอาหารแสนอร่อยและ
เครื่องดื่มเย็นชื่นใจเกือบตลอดทาง และในยามค ่าคืน ไฟจากถนนตลอดแนวมารีนไดรฟ์ก็ส่อง
ประกายเหมอืนไขมุ่ก แลดูเป็นเสน้โคง้วบิวับๆ จนน ามาสูฉ่ายาทีช่าวอนิเดยีเรยีกกันว่า สรอ้ยคอของ
ราชนีิ(Queen’s Necklace) น่ันเอง  

 



 

 

 
น าท่านชม พานทรา วารล ีซีลงิก ์(Bandra-Worli Sea Link;  BWSL) หรือ บานดรา วารล ี
สะพานขา้มแมน่ ้าแสนโรแมนตกิ ในมมุไบ เป็นสะพานขงึทีท่ ามาจากสายเคเบิล้เชือ่มตอ่ทางตะวันตก
ของบานดรา ในเมืองมุมไบกับย่านวารลี ซึ่งอยู่ทางใตข้องเมืองมุมไบ สะพานแห่งน้ีไดช้่วยนัก
เดนิทางทัง้หลายประหยัดเวลาในการเดนิทางมากขึน้เพื่อเดนิทางทัง้ไปและกลับจากบานดราไปสู่

วารล ีสะพานแหง่น้ีมลีักษณะเป็นเหล็กทัง้สองดา้นซึง่เป็นสิง่ทีย่ดึฐานดา้นลา่ง สะพานบานดรา-วารล ี
ซลีงิกถ์อืเป็นสะพานตน้แบบที่มคีวามสมบูรณ์แบบโดยการใชห้ลักการทางดา้นวศิวกรรมสรา้งโดย
หน่วยงานของรัฐ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่   

ทีพ่กั T24 Residency Mumbai หรอืเทยีบเท่า/คนืที ่4 
วนัที ่5                                         ออรงักาบดั - มมุไบ - กรุงเทพฯ B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00  น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัสทิธวินิยัยคั (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แก ่ในศาสนาฮนิด ู 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็น
ที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” 
เทพเจา้แห่งความส าเร็จ ซึง่ตัง้อยู่
ในองคม์ณฑปศักดิส์ทิธิ ์ที่ท่านจะ
สามารถสัมผัสไดถ้ึงพลังศรัทธา 
ทันทีที่ท่านกา้วเขา้สู่ภายในวัด  ที่
คลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนที่มาเคารพ
สกัการะ หลังจากทีท่่านไดส้ักการะ
อ งค์ท่ านแล ้ว  จ ะมีพิ ธีก รรมที่
ประหลาดอกีอย่างทีจ่ าเป็นตอ้งท า
คือ ใหท้่านไดก้ระซบิค าอธษิฐาน
ต่อรูปป้ันหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระ
สหายขององคท์่านดว้ย จากนัน้ให ้
ทา่นไดบ้ชูาเครือ่งราง,รปูบชูาขององคท์า่นตามอัธยาศัย 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ น าท่านชม โดบกิาต Dhobi Ghat ลานซกัผา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในโลก แหล่งซักผา้ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกกลางนครมุมไบ ใชลู้กจา้งซักผา้มากกว่าหา้พันคนต่อวัน ไม่ใช่แค่ Slum Dog Millionaire 
เทา่นัน้ทีใ่ชฉ้ากหลังจากชมุชนแห่งน้ี ภาพยนตรเ์รือ่ง Dhobi Ghat เองก็บอกเลา่เรือ่งราวความแออัด
จากฉากในสลัมเชน่กัน โดยโดบกิาต (Dhobi Ghat) มชีือ่เสยีงขึน้มาจากการเป็นลานซักผา้เปิดโล่ง
ที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบและใหญ่ที่สุดในโลก กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ที่
ชาวตะวันตกไม่เคยเห็นมาก่อน มีจุดใหผู้ม้าเยือนเดนิเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกลับไป จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ของอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยความอกึทกึ วุ่นวาย แต่ยังคงเสน่หใ์นแบบนัน้ไวเ้ป็น
อยา่งด ีดังเชน่ทีพ่บในซรีสีอ์นิเดยี จันทรคปุต ์ศกึรักชงิบัลลังกก์็มเีสน่หต์า่งไปอกีแบบเชน่กนั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าชม ประตูสูอ่นิเดยี (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอาระเบยี ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงมมุไบสรา้งขึน้เพือ่เป็น “อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยอืนมมุไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระ
ราชนีิแมรี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพือ่ทรงร่วมงานเดลดีารบัร ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ศลิปะของทอ้งถิน่กบัแบบมสุลมิของรัฐคุชราต ความสงูกว่า 80 ฟตุ ของประตูสูอ่นิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็น
ทีห่มายส าคัญแห่งแรกๆ ของนักท่องเทีย่วทั่วโลกที่เดนิทางมาสู่มุมไบ ถ่ายรูปคู่กับ “ประตูชัย” ตัง้
ตระหง่านอยู่รมิอ่าวมุมไบ ใกล ้ๆ  กันนั้นมีโรงแรมที่ชือ่ว่า Taj Mahal Palace Hotel สรา้งเมื่อ พ.ศ. 
2466 โดยทายาทตระกลูทาทา เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งฮนิดกูบัมสุลมิ ใน พ.ศ. 2551  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แวะถ่ายรูป สถานรีถไฟวคิตอเรยีเทอมนิาส Chhatrapati Shivaji Terminus หรือในชือ่อนิเดีย
ใหม่วา่ “ฉัตรปต ีศวิาจเีทอมนิาส” ทีไ่ดร้ับการตัง้ชือ่ตามพระนามพระราชนีิวคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ ผสมผสานกับงานศลิปะแบบอนิเดยีอันทรงคุณคา่เป็นสถานีรถไฟ
หลักของเมอืงมมุไบ จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเมือ่ พ.ศ. 2547 



 

 

หามุมถ่ายรูป กบัตกึสวยๆ ในเมอืงมุมไบไม่ว่าจะเป็น ตกึบรษัิทเทศบาลมุมไบ อาคารที่ท าการ
รัฐบาล มหาวทิยาลัยมมุไบ อาคารรา้นคา้ตา่งๆ และโบสถใ์นศาสนาครสิตใ์นดา้นหนึง่ มุมไบเป็นเมอืง
เศรษฐกจิทีส่ าคัญ มกีารลงทนุธรุกจิการคา้ตา่งๆ มากมาย มตีกึรามวบา้นชอ่งสวยงาม 
อสิระใหช้อ้ปป้ิง โคลาบาคอสเวย ์(causeway market Mumbai) หนึ่งในสถานทีท่ี่น่าตืน่เตน้
และหลากหลายที่สุดในมุมไบในฐานะสวรรคข์องนักชอ้ป สัญลักษณ์ที่ดีที่สุด Colaba Causeway 
เป็นหัวใจของมมุไบและเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีาทีส่ดุเทา่ทีค่ณุเคยเห็นมา! 

19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัที ่6                                        มมุไบ - กรุงเทพฯ - - - 

01.30 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยีเทีย่วบนิ AI332 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

************************ 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกันเลก็นอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการ

นัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ัก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะ

ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

อตัราคา่บรกิาร   เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

 

วันเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เดนิทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่ัก 2-3  ทา่น พักเดีย่วเพิม่ 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2566 

46,900.- 6,500 
5 – 10 มนีาคม 2566 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรอืเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาตั๋วเด็ก ..บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต ่

10 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ 



 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 25,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วันหลังมกีารยนืยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอนหรอืตาม เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

• ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบักรุงเทพฯชัน้ประหยัดทัง้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศตามระบใุนรายการ 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกันภัยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ 

• คา่ทีพ่ักพกัหอ้งละ 2 ทา่นตามระบใุนรายการ 

• คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับ 3-4 ดาวตามระบใุนรายการ 

• รถโค๊ช/เทมโบ ปรับอากาศ ตลอดการเดนิทาง ตามรายการระบ ุ 

• หัวหนา้ทัวรไ์ทย ไป-กลับ พรอ้มคณะ ตามรายการระบ ุ

• มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ตามรายการระบุ 

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

• คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ/ุคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

• ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที่

ผูเ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรอื ระหว่าง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

ประกันครอบคลุมการตดิโควดิและการรักษาในต่างประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเท่านัน้)และหลังจากกลับจาก

ตา่งประเทศต่อเน่ืองอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์่า อาหารเป็น

พษิเทา่นัน้) แตท่ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

• คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

• คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

• คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 

• คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

• คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษัิทฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็นก าลังใจใหก้ับไกด ์

และคนขับรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็น

ผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับทา่นมากวา่  

♣กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะหากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

♣กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

➢  หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

➢  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น 

มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซี่า,ค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี,ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

➢ แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนียม 2,000 บาท 



 

 

➢ แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุก

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ่่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตัว๋รถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้ก่

ลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣  กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตั๋วเครื่องบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรื่องตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่ว

ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่่ายในการมาพบคณะใหญ่

ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

4.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

11. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

12. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

13. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

14. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรด

สอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 


