
#13559        ทัวร�อินเดีย มุมไบ ออรัง
กาบัต 5 วัน 2 คืน ถํ้าช�าง บีบีกามา

คบารา ถํ้าเอลโลร�า บิน SG (ชําระทิป
ท่ีสนามบิน)



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) - มมุไบ 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน Spice Jet เจา้หนา้ที่ของ

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

22.40 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองมมุไบ ประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG 82 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง  

  

วนัที่สอง มมุไบ – ถ ้าชา้ง - ออรงักาบดั 

02.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมมุไบ ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  ใหท่้านท าธุระ

ส่วนตวัก่อนออกเดนิทาง สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ถ ้าชา้ง ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านล่องเรือเพื่อเดินทางสู่ ถ ้าชา้ง หรือ Elephanta Cave ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 

2530 ถ า้เอเลฟนัตะ เป็นถ า้ที่อยู่บนเกาะเอเลฟนัตะในทะเลโอมานติดกบัมุมไบ โดยค าว่าเอเลฟนัตะ เป็นภาษาโปรตุเกส 

แปลว่า "ชา้ง" เน่ืองจากเชื่อว่าเมือ่ช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 5 โปรตุเกสเดินเรือมายดึครองหวัเมอืงชายฝัง่ตะวนัตกของชมพูทวปี

แลว้เจอหนิขนาดใหญ่มลีกัษณะคลา้ยชา้งต ัง้โดดเด่นอยู่จงึเรยีกว่า เกาะชา้ง และเป็นงานแกะสลกัเพือ่บูชาองคพ์ระศิวะ 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เมืองมมุไบ ประเทศอนิเดีย เพือ่น าท่านเชค็อนิรบับตัรโดยสารเพือ่เดนิทางสู่เมอืงออรงักาบดั 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองออรงักาบดั โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI 442 

16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิออรงักาบดั อยู่ห่างจากมมุไบ 370 กโิลเมตร อยู่ในรฐัมหาราษฏร  

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

พกัที่ The Ambassador Hotel  ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 



 
 

วนัที่สาม ถ ้าอชนัตา - บบี ีกา มาคบารา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าอชนัตา ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช ัว่โมง ถ า้อชนัตาไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี

ค.ศ.1983 ไดช้ื่อว่าเป็นวดัถ า้ในพระพทุธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก โดยขดุเจาะภูเขาเป็นสงัฆรามขนาด

ใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลงัคุปตะอนัวจิติร ถ า้อชนัตาประกอบดว้ยถ า้ 28 ถ า้ มอีายุกว่า 2,000 ปี เป็นพทุธสถานทีส่รา้งจาก

การสกดัหนา้ผาหนิเขา้ไปในเขาเหนือแม่น า้วโฆระ แต่เดมิเป็นศูนยก์ลางส านกัปฏบิตัิของเหลา่สงฆใ์นพทุธศาสนาราวพทุธ ก่อน

ถกูทอดทิ้งใหร้กรา้งกลางป่าจงึรอดพน้จากการท าลายลา้งจากกองทพัผูรุ้กรานจนมาถูกคน้พบอีกคร ัง้โดยบงัเอิญจากนายทหาร

องักฤษในศตวรรษที ่19 ภายในถ า้ท่านจะไดช้มงานแกะสลกัเสาอนังดงามและวจิิตรบรรจง รวมถงึพระพทุธรูปและเจดียศิ์ลาที่

สกดัและตกแต่งขึ้นจากหนิเน้ือเดียวกนักบัพื้นผนงัถ า้ยงัมภีาพจิตรกรรมฝาผนงัอายุกว่า 1,200 ปี มคีวามงดงามสมบูรณ์ดว้ย

เทคนิคการเขยีนภาพสามมติิ ภาพสีเฟรสโกอ้นัน่าอศัจรรย ์พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพกัตรต่์างกนัเมื่อแสงตก

สะทอ้นจากต่างมมุถ า้อชนัตาเป็นถ า้ทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะแบบพทุธและฮนิดูเขา้ดว้ยกนั ถ า้ปิดทกุวนัจนัทร ์

 

 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองออรงักาบดั น าท่านเที่ยวชม บีบี กา มาคบารา (ทชัมาฮาลนอ้ย) เป็นสถานที่ฝงัพระศพของ

จกัรพรรดินี ราบยิะ อุด-ดูรานี หรือดิลราส บานู เบกุม ในจกัรพรรดิออรงัเซ็บ ซึ่งสรา้งขึ้นโดยเจา้ชายอะซาม ชาห ์ พระราช

โอรส ในระหว่างปี 1651 ถงึ 1661 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่พระมารดาของตน สุสานแห่งน้ีสรา้งเลยีนแบบทชัมาฮาลแต่มขีนาดเลก็

กว่า ทชัมาฮาล ทีเ่มอืงอกัรา 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที่ The Ambassador Hotel  ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ถ ้าเอลโลร่า – ป้อมเดาลาตาบดั - มมุไบ 



 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าเอลโลร่า ระยะทาง 30 กม. ถ า้เอลโลร่า

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1983  นบัเป็นถ า้ 

3 ศาสนา ไดแ้ก่ พุทธ ฮินดู เชน ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ า้ 

34 ถ า้ ถ  า้หมายเลข 1–12 เป็นวดัถ า้ในพทุธศาสนา ถ า้หมายเลข 

14-16 เป็นเทวาลยัถ า้ในศาสนาฮินดู ถ า้ 30-32 เป็นวหิารถ า้ใน

ศาสนาเชน ถ า้ปิดทกุวนัองัคาร  

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 น าท่านชม ป้อมเดาลาตาบดั แปลว่า เมอืงแห่งความม ัง่ค ัง่ ป้อมปราการโบราณถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาดลัคีรี เป็นส่วนหน่ึงของ

เสน้ทางคาราวาน ต านานเลา่ว่าเมอืงน้ีสรา้งขึ้นโดยดนัการ ์เมือ่ ค.ศ.1203 หลงัจากถกูสุลต่านเดลชีาวมสุลมิอลาอุดดินคิลจิยดึ

ไดใ้น ค.ศ.1294 เดวากิรีกลายเป็นเมอืงส าคญัในสมยัของสุลต่านมฮูมัมดัดินตุค๊ลคัในปีค.ศ.1327 พระองคท์รงตัง้เป็นเมอืง

หลวงและเปลีย่นชื่อจาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิออรงักาบดั 

20.20 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI441 

21.35 น.   ถงึ สนามบนินครมมุไบ รอต่อเครื่องเพือ่เดนิทางกลบั (อสิระอาหารเยน็ ใหท่้านทานอาหารเยน็กนัตามอธัยาศยัในสนามบนิ) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินครมมุไบ  เพือ่น าท่านเชค็อนิรบับตัรโดยสารเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

วนัที่หา้ มมุไบ - กทมฯ. 

02.20 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Spice Jet เที่ยวบนิที่ SG 81 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง (มบีริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

04.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

 
 

  

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-

3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ไม่รวมค่าวซี่า 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 13 – 17 ก.ย. 62 25,900 .- 25,900 .- 24,900 .- 17,900 .- 5,900 



 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้30 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่น

ขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 



 
 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวี

ซ่าปี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท และในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีที่ท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เตมิ เพือ่ด าเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่าอนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้



 
 

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 



 
 

ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้

ย ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี

เทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 



 
 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


