
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18199 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       

 

 

M U M B A I . . . มมุไบ . . . ลอนดอนแหง่อนิเดยี 

มรดกโลก “ ถ ำ้เอเลเฟนตำ ”หรอื“ ถ ำ้ชำ้ง ” l ชม “ ถ ำ้กณัเหร ี” ปอดของมมุไบ 

ว ัด ส ิท ธ ิว ิน ำ ย ัก   l   ว ัด ม ห ำ ล ัก ษ ม ี  l   ว ัด พ ร ะ ศ ิวะ 

ถำ่ยรปูกบัสญัลกัษณ์ของมมุไบ “Gateway Of India” l ชอ้ปป้ิงของฝำกตลำดโคลำบำร ์

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิอนิดโิกแอรไ์ลน ์Indigo Airlines (6E) 

* ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

คำ่ยืน่วซีำ่อนิเดยี 1,500 บำท : หนำ้พำสปอรต์ และรปูถำ่ย(สแกน)หนำ้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขำว) 

หมายเหต ุ:  ทางเราขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการจัดท าวซีา่อนิเดยี (E-VISA) ใหก้ับลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มีวซีา่อนิเดยีตดิเลม่แบบ

รายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิฉตัรำปตศีวิำจ(ีเมอืงมมุไบ) – เมอืงมมุไบ                                                                       

12.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4  ประตู 3  เคาน์เตอร์ E สายการบนิ 

INDIGO AIRLINES (6E) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว SIZE สำยกำรบนิ 

3-5 เมษำยน 2563 11,911 4,500 20 6E 

4-6 เมษำยน 2563 12,921 4,500 20 6E 

10-12 เมษำยน 2563 11,911 4,500 20 6E 

11-13 เมษำยน 2563 12,921 4,500 20 6E 

17-19 เมษำยน 2563 11,911 4,500 20 6E 

24-26 เมษำยน 2563 11,911 4,500 20 6E 

9-11 พฤษภำคม 2563 12,921 4,500 20 6E 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

                                                       

15.40 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงมมุไบ (บอมเบย)์  ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทีย่วบนิที ่6E1793 

18.35 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยาน สนามบนิฉัตราปตศีวิาจ(ีCHHATRAPATI  SHIVAJI) เมอืงมมุไบ ประเทศ

อนิเดยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงผา่นดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 
   น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั  TREEBO ADDRESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง วดัสทิธวินิำยกั – วดัมหำลกัษม ี– วหิำรบำบลูนำรถ – ประตสููอ่นิเดยี – ★ มรดกโลก ถ ำ้เอเลเฟนตำ ★  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่  วัดสทิธวินิายัก (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวัดที่

เกา่แกใ่นศาสนาฮนิด ู เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงมมุไบ และยังเป็นวัดที่

นักการเมอืง นักแสดงและผูม้ชี ือ่เสยีงในอนิเดยีใหค้วามศรัทธาเป็นอยา่งมาก 

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1801 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานองค ์“พระพฆิเนศ” (พระสทิธวิ ิ

นายักอวตารปางหนึ่งของพระพฆิเนศ) เทพเจา้แห่งความส าเร็จ ซึง่ตัง้อยู่ใน

องคม์ณฑปศักดิส์ทิธิ ์เชญิท่านสักการะเพือ่ขอพรใหส้มปราถนาและไมล่มืทีจ่ะกระซบิค าอธษิฐานกับรูปปั้นหนู 

ทีถ่อืเป็นสิง่คูก่ายขององคพ์ระพฆิเนศ อสิระขอพรตามอธัยาศัย.  

 น าท่านเขา้สู ่ วัดมหาลักษม ี(MAHALAXMI TEMLE) วัดเกา่แกอ่กีหนึง่วัดทีม่ี

ชือ่เสยีงของเมอืงมมุไบ ตัง้อยูบ่นถนน Bhulabhai Desai สรา้งเมือ่ปี 1831 

โดย Dhakji Dadaji พ่อคา้ชาวฮนิดู สรา้งเพือ่ถวายพระแม่ลักษม ีพระชายา

ของพระนารายณ์  เทวีแห่งความมั่งคั่ง,โชคลาภ,ความเจรญิรุ่งเรือง,ร ่ารวย

,ความรัก,ความงามและความอดุมสมบรูณ์ เชญิทา่นขอพรพระแมล่ักษมขีอโชค

ลาภ จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเขา้สู่  วหิารบาบลูนารถ (BABULNATH MANDIR) หรอื วัดพระศวิะ 

วหิารพระศวิะโบราณในมมุไบ ตัง้อยูใ่กล ้girgaon chowpatty บนเนนิเขาเล็กๆ 

ถนน Charni วหิารบาบูลนารถสรา้งขึน้ในปี 1780 เป็นอาคารทีแ่กะสลักอยา่ง

ประณีตสวยงามท าจากหนิปูนและหนิอ่อนส่วนของเพดานและเสาของวหิาร

ประดับตกแต่งดว้ยภาพตามต านานฮนิดู ภายในวหิารบาบูลนารถมีศวิะลงึค ์

ตัง้อยูต่รงกลางใหค้นมากราบไหวเ้ชือ่วา่มาจากศตวรรษที ่12 ภายในวัดมถีงึ 7 

ชัน้ เชญิทา่นสกัการะเทพ ขอพรจนถงึเวลานัดหมาย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นชม ประตสููอ่นิเดยี (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอาระเบยีนซึง่ถอืได ้

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมุมไบ สรา้งขึน้เพื่อเป็น “อนุสรณ์ในการเสด็จมา

เยอืนมมุไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระราชนิีแมรี”่ ในปี ค.ศ.1911 

เพือ่ทรงรว่มงานเดลดีารบรั ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กับแบบมสุลมิของรัฐ

คุชราต ประกอบกับความสูงกว่า 80 ฟุต ของประตูสู่อนิเดีย ท าใหท้ี่นี่เป็นที่หมายส าคัญแห่งแรกๆ ของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางมาสูม่มุไบ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ★ ถ ้าเอเลเฟนตา (Elephanta Caves)หรือ ถ ้าชา้ง ★ โดยเรอืโดยสาร (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ถ ้าเอเลเฟนตา มชีือ่เดมิวา่ คะระบรุ ีเทวสถานอนัเกา่แกท่างธรรมชาตทิีถู่กถ่ายทอด

ออกมาเป็นงานแกะสลักเพือ่บชูาองคพ์ระศวิะ  จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 

2530 ถ ้าเอเลเฟนตา เป็นถ ้าที่อยู่บนเกาะเอเลเฟนตา ในทะเลโอมานตดิกับมุมไบ โดยค าว่าเอเลเฟนตา 

(Elephanta) เป็นภาษาโปรตเุกส แปลวา่ "ชา้ง" เนือ่งจากเชือ่วา่เมือ่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่5 โปรตเุกสเดนิเรอืมา

ยดึครองหัวเมอืงชายฝ่ังตะวันตกของชมพูทวปี แลว้เจอหนิขนาดใหญ่มลีักษณะคลา้ยชา้งตัง้โดดเด่นอยู่ จงึ

เรยีกวา่ เกาะชา้งหรอืถ ้าชา้ง ถ ้าเอเลเฟนตา ประกอบดว้ยถ ้าทัง้หมด 7 ถ ้า มทีัง้เป็นวัด รูปปั้นเทพเจา้ และงาน

แกะสลัก สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศไ์ตรกฏูกะ ผูป้กครองดนิแดนทีร่าบสงูเดคขา่น ซึง่อยูค่นละชว่งเวลากบัราชวงศ์

เมารยะ ประตมิากรรมแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะจากการรบและเพือ่บชูาแกเ่ทพในศาสนาฮนิดตูามที่

ทรงศรัทธา โดยถ ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอื “ถ ้าประธาน” เป็นทีป่ระดษิฐาน “มเหศวรมรูต”ิ ภาพแกะสลักทีนู่นสงูมาก

จนเกอืบลอยตัวเพื่อบอกเล่าเรือ่งพระศวิะผูย้ ิง่ใหญ่ในสามภาค ไดแ้ก่ ภาคผูส้รา้ง (จันทรเศขรมูรต)ิ ภาคผู ้

ปกป้องรักษา (อมุาภควด)ี และภาคผูท้ าลาย (ไภรวะมรูต)ิ ซึง่เป็นคนละอย่างกับตรมีรูตทิีเ่กดิจากการรวมกัน

ของพระพรหม พระศวิะและพระนารายณ์ นอกจากนี้ ยังมภีาพแกะสลักเทพปกรณัมในลัทธไิศวนกิายทีน่่าสนใจ

ปรากฏภายในถ ้าอกี เชน่ ภาพพธิสียมุพรพระศวิะและพระนางปารต,ี ภาพพระศวิะปราบอนัธกาสรู, ภาพพระศวิะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5


 

 

                                                      

 

ในภาคทีค่รึง่หนึง่เป็นบรุษุครึง่หนึง่เป็นสตร ีเป็นทีป่ระดษิฐานแห่งองคม์หาเทพ โดยเฉพาะองคต์รมีรูตทิีเ่กา่แก่

กวา่ 1,500 ปี เชญิทา่นฟังบรรยายและเก็บภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นกลับสูเ่มอืงมมุไบ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 
   น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั  TREEBO ADDRESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม ★ ถ ำ้กณัเหร ี(Kanheri Caves) ★ – ซติ ีท้วัรเ์มอืงมุมไบ – สถำนรีถไฟฉตัรำปตศีวิำจ(ีVictoria 

Terminus) – ตลำดโคลำบำร ์– สนำมบนิฉตัรำปตศีวิำจ(ีมมุไบ)   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ้ากณัเหร ี(Kanheri Caves) ถ ้าทีส่วยงามอกีถ ้านงึของเมอืง

มุมไบ ถ ้ากัณเหรีตัง้อยู่บนเกาะซัลเซตต์ ห่างจากตัวเมอืงมุมไบไปทางทศิ

เหนอืประมาณ 30 กล. ตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตสิันเจ คานธ ี(sanjay gandhi 

national park) บนเนื้อทีม่ากกว่า 2,500 ไร่  ถ ้ากัณเหรเีป็นถ ้าทีเ่กา่แกม่อีายุ

ราวศตวรรษที ่1 -10  ถ ้ากัณเหร ีเป็นถ ้าทีเ่กดิจากการเจาะหนิและไดม้กีาร

แกะสลักเป็นอารามทางพทุธศาสนา กวา่ 109 ถ ้า ซึง่ก็ลว้นแต่ใชเ้ป็นวัด วหิาร 

เจดยีต์่างๆ และทีอ่ยู่อาศัยของพระภกิษุสงฆ ์แต่ละถ ้ามขีนาดมหมึา ภายในมี

ประตมิากรรมฝาผนังสวยงามมากๆ แถมยังไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นปอดของมมุไบอกี

ดว้ย เพราะบรเิวณรอบๆเป็นป่ากลางเมอืงมตีน้ไมเ้ขยีวขจอียู่มากมาย ถ ้ากัณเห

รจีัดไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาในอนิเดยีมานานหลายศตวรรษ 

ค าวา่ กณั-เห-ร ี(Kanheri) เพีย้นมาจากค าวา่ กฤษณครี ี(Krishnagiri) แปลว่า

ภูเขาหนิสดี า มลีักษณะส าคัญ 2 ช่วง ยุคแรก พระสายหนิยาน นิกาย"ภัทร

ยานี" (เถรวาท แบบพระไทย, ศรลีังกา) เริม่มาสรา้งก่อน หรือ กลางพุทธ

ศตวรรษที ่5  ยคุหลัง พระสายมหายาน (จนี, ญปีุ่ น)มาทีห่ลัง พุทธศตวรรษที ่

6 มถี ้าอกีถ ้าหนึง่ ซึง่สรา้งขึน้โดยศรยีชัญา สาตการณี หรอื โคตมบีตุรที ่2 มทีี่

น่ังทีท่ าดว้ยหนิ เพือ่ใหพ้ระภกิษุ ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน มป่ีาไมอ้ันรืน่รมย ์และมธีาร

น ้า อันเยอืกเย็น ในบรเิวณนี้ แสดงใหเ้ห็นถงึ ความรักในธรรมชาต ิมคีวามเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย สงบ และไม่

วุน่วาย ของพระสงฆ ์อสิระใหท้่านไดช้มความสวยงามและเก็บภาพตามอัธยาศัย จนถงึเวลาอันสมควร น าท่าน

เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเที่ยวชม เมอืงมุมไบ(Mumbai) หรือ

บอมเบย ์(Bombay) “กลิน่อายตะวันตกในฉบับ

อนิเดีย” อดีตเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ 

ตัง้อยูท่างตะวันตกของประเทศอนิเดยี เคยเป็น

หมูเ่กาะ 7 เกาะทีแ่ยกออกจากแผ่นดนิกอ่นจะ

เชื่อมต่อกันเมื่อร่องน ้ าล าคลองตื้นเขินและ

กลายเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลยาว 22 

กโิลเมตร ปัจจุบันยังคงเสน่หข์องความเป็นตะวันตกหลงเหลอืใหเ้ราไดส้ัมผัสอยูต่ลอดเสน้ทาง มตีกึรามบา้น

ชอ่งและอาคารส าคัญๆ ขนาดใหญก่อ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใหเ้ห็นมากมาย ชมเมอืง “มมุไบ” นคร

ลอนดอนแหง่อนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันงดงามครัง้เมือ่อังกฤษยังปกครองอยู ่มทีัง้แบบอังกฤษโกธิ

คแบบอนิเดยีผสมอาหรับ เชน่ สถานีรถไฟ  The Prince of Wales Museum of Western India หรอื

พพิธิภัณฑแ์ห่งเวลล,์วคิทอเรยีเทอรม์นัิส ทีท่ าการรัฐบาลและอาคารมหาวทิยาลัยมมุไบทีส่รา้งเลยีนแบบกรุง

ลอนดอนประเทศอังกฤษ,อาคารทีท่ าการรัฐบาล,มหาวทิยาลัยมมุไบ มหีอนาฬกิาขนาดใหญ่คลา้ยหอนาฬกิา

บิ๊กเบนในประเทศอังกฤษ,อาคารรา้นคา้และโบสถค์รสิต ์ “มมุไบ” ยังมชีือ่เสยีงโด่งดังในดา้น “ศูนยก์ลางของ

อตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ของประเทศรวมทัง้ยังเป็นเมอืงทีผ่ลติภาพยนตรม์ากทีส่ดุในโลกประมาณ 

800 เรือ่งตอ่ปีจนไดเ้รยีกขานกนัวา่ “บอลลวีูด้” 



 

 

                                                       น าท่านแวะถ่ายรูป  สถานีรถไฟฉัตราปตีศวิาจี

หรอืวคิตอเรยีเทอมนิาส (Victoria Terminus) 

สถานีรถไฟกลางเมอืงมุมไบ ที่ไดรั้บการตัง้ชือ่

ตามพระนามพระราชนิีวคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิผสมผสานกับ

งานศลิปะแบบอนิเดยี ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ออกแบบโดย Mr. F.W. Stevens สถาปนกิชาวอังกฤษ สรา้งเพือ่เป็นสถานี

รถไฟแห่งใหม่(ในสมัยนัน้) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณที่เดมิของสถานีรถไฟบอรบิันเดอรเ์ดมิและยังเป็นสถานี่รถไฟที่มี

ผูใ้ชบ้รกิารหนาแน่นทีส่ดุในประเทศอนิเดยี โดยใชเ้ป็นสถานปีลายทางส าหรับรถไฟทางไกลและรถไฟขนสง่ใน

เขตปรมิณฑลของมมุไบ 

น าทา่นสู ่ตลาดโคลาบาร ์(Colaba Market) ยา่นดังของมมุไบใกลก้ับสถานทีส่ าคัญ

ของเมอืง มสีนิคา้หลากหลายประเภท รา้นเสือ้ผา้,รา้นกาแฟ,รา้นของฝากสไตล์

อนิเดยี อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากและของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  จนถงึ

เวลานัดหมาย     
ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.30 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทีย่วบนิที ่6E1794 

 

วนัทีส่ ี ่ สนำมบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) 

03.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ .......... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณำอำ่นรำยกำรและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยำ่งละเอยีดกอ่นท ำกำรจองทวัรห์รอืช ำระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F


 

 

                                                      



 

 

                                                      



 

 

                                                      

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัร)์ 
× คำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คำ่วซีำ่ 1,500 บำท ส ำหรบัคนไทยเทำ่น ัน้ (ตำ่งชำตโิปรดแจง้ ไมร่วมคำ่วซีำ่กรณีเป็นชำวตำ่งชำต)ิ  

เอกสำรยืน่วซีำ่อนิเดยีหนำ้พำสปอรต์ และรปูถำ่ย(สแกน) หนำ้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขำว)  
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 20 ทำ่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง 

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป 
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์………. 



 

 

                                                       สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : เนือ่งจำกเป็นรำคำต ัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ  

เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร 

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล,  

ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหต ุ
จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรม 

จัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ 

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม ่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด 
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาใน 
การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่ 

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว และ  

ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที ่

ตอ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั 
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว 

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีา อนิเดยี 
หนำ้พำสปอรต์ และรปูถำ่ย(สแกน)หนำ้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขำว) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       
กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่อนิเดยี 

 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................  

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................……………………………………  

3. รปูพรรณ/ต าน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกุล

เดมิ..............................................................................................................................................................

.... 

 กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบ.ุ.................................................................................................................... 

7. กรณีไมส่มรส /หรอืสมรสไมจ่ดทะเบยีน/กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรณุาระบคุวามสมัพันธ์

.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา 

(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่นหรอืไม ่           เคย                            ไมเ่คย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี …………….............……......................ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น............................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      

 


