
 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มมุไบ” นครลอนดอนแหง่อนิเดยี ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปตัยกรรม
อนังดงามคร ัง้เมือ่องักฤษยงัปกครองอยู ่มีท ัง้แบบองักฤษ

โกธคิ แบบอนิเดยีผสมอาหรบั 

ถ า้เอลโลรา ถ า้อชนัตา มรดกโลก พลงัแหง่ศรทัธา 
มหศัจรรย์ศาสนสถานในอนิเดยี ปฏมิากรรมพุทธศาสนา

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก  
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รำยกำรท่องเทีย่ว 

วนัที ่1  
กรุงเทพฯ-มุมไบ/บอมเบย ์รฐัมหำรำษ (ประเทศอนิเดยี) 

......./อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
04.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้4  ประตูทำงเขำ้ที่ 7 สำยกำรบิน Jet Airways (9W) โดย

เจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  
กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน
กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

05.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่มุมไบ (บอมเบย)์ ประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ เจท็ แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่9W 061 
 สำยกำรบนิจะบรกิำรเครือ่งดืม่และเสรฟ์ิอำหำรเชำ้บนเครือ่ง   
08.50  น. เดนิทำงถงึ(ตามเวลาทอ้งถิน่)สายการบนิถงึท่าอากาศยานสนามบนิฉัตรปตศีวิะจ(ิ CHHATRAPATI  SHIVAJI )  เมอืง

มุมไบประเทศอนิเดยี ผ่านพธิกีารตรวจสอบคนเขา้เมอืงและ ผ่านด่านศุลกากรหลงัจากเสรจ็สิน้พธิกีารต่างๆน าท่าน
เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมุมไบ (เวลำในประเทศอนิเดยีชำ้กวำ่ประเทศไทยอยู่1.30 ช ัว่โมง)    

 “มุมไบ กลิน่อำยตะวนัตกในฉบบัอนิเดยี”มุมไบ (Mumbai) หรอื บอมเบย ์(Bombay) ในอดตี มีฐานะเป็น
เมอืงหลวงของรฐัมหาราษฏระ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศอนิเดยี ซ ึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะ ทีแ่ยกออก
จากแผ่นดนิ กอ่นจะเช ือ่มต่อกนัเมือ่รอ่งน ้าล า
คลองตืน้เขินและกลายเป็นแหลมยื่นออกไป
ใน ทะเลยาว 22 กิโลเมตร อย่างในปัจจุบนั
แมผ้่านพน้ชว่งเวลา ของการตกเป็นอาณา
นิคมมานานแลว้ แต่ เสน่หข์องความเป็น
ตะวนัตกยังคงหลงเหลือใหเ้ราไดส้ ัมผัสอยู่
ตลอดเสน้ทางใน เมอืงมุมไบ ตกึรามบา้นชอ่ง 
และอาคารส าคญัๆ ขนาดใหญ่ ก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิยงัมใีหเ้ห็นมากมาย.. 

จำกนัน้ ท่ำนชมทศันียภำพเมอืง “มุมไบ”  หรอืนครลอนดอนแห่งอนิเดยีทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามคร ัง้เมือ่
องักฤษยงัปกครองอยู่ มีทัง้แบบองักฤษโกธคิ แบบอนิเดยีผสมอาหรบั เชน่ สถานีรถไฟ  The Prince of Wales 
Museum of Western India หรือ“พิพิธภัณฑแ์ห่ งเวลล ”์ และ “มหาวิทยาลัยบอมเบย ”์ (University of 
Bombay) ซึง่เป็นอาคารทีม่ี สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงาม วคิทอเรยีเทอรม์ินัส ทีท่ าการรฐับาลและอาคาร
มหาวิทยาลยัมุมไบ ที่สรา้งเลียนแบบกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ยงัมี “อาคารที่ท าการรฐับาล” ที่
สวยงาม “มหาวิทยาลยัมุมไบทีม่ีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ละม้ายคล้ายหอนาฬิกาบิ๊กเบนใน
ประเทศ องักฤษ” สงูสงา่อวด
สายตาแขกต่างเมือง รวมถึง
อาคารรา้นค้า และโบสถ์ใน
คริสต์ศาสนา มุมไบ หรือ 
บอมเบย์ ยงัมีชื่อเสียงโด่งดงั 
ในฐานะ “ศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
โ ท ร ท ั ศ น์ ข อ ง ป ร ะ เท ศ 
รวมท ัง้ยงัเป็นเมืองทีผ่ลติภาพยนตร์มากทีส่ดุในโลก ประมาณ 800 เรือ่งตอ่ปี” จนไดเ้รียก
ขานกนัวา่ “บอลลีวูด้” 



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

 เยีย่มชม มรดกโลก แห่งแรก “สถำนีรถไฟวคิตอเรยีเทอมนิำส” หรอืในชือ่อนิเดยีใหม่วา่ “ฉัตรปต ีศวิาจี
เทอมินาส” ทีไ่ดร้บัการตัง้ช ือ่ตามพระนามพระราชนีิวคิตอเรยี ก่อสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ 
ผสมผสานกบังานศลิปะแบบอนิเดยีอนัทรงคณุคา่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  สถำนทีแ่ห่งส ำคญัทีพ่ลำดไม่ไดก้ค็อื “ประตูสู่อนิเดยี” (Gateway of India) รมิฝ่ังทะเลอาระเบยีน ซึง่ถอื

ไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมุมไบ สรา้งขึน้เพือ่เป็น “อนุสรณใ์นการเสด็จมาเยอืนมุมไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และ
สมเด็จพระราชนีิแมร ี”่ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงรว่มงานเดลดีารบรั ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบมุสลมิของรฐัคุชราต ประกอบกบัความสูงกว่า 80 ฟุต ของประตูสู่อนิเดยี ท าใหท้ีน่ี่เป็นที่

หมายส าคญัแห่งแรกๆ ของนักท่องเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางมาสูมุ่มไบ...น ำท่ำนเดนิไปยงัท่ำน ้ำตรง GATEWAY OF 

INDIA เพือ่ท าการขึน้เรอืโดยสารมุ่งหนา้ไปยงัถ า้เกาะชา้ง(เรอืไมข้นาดไซดบ์รรจผูุโ้ดยสารไดถ้งึ50ท่านจะออกจาก
ท่าประมาณทุกๆคร ึง่ช ัว่โมงออกจากเกาะไปประมาณ 45 นาที)ภายหลงัทีเ่รอืแล่นออกจากท่าน ้าท่านสามารถเก็บ
บนัทึกภาพประตูชยัที่อยู่ติดกบัโรงแรมสุดหรูทชัมาฮาล จะไดช้มภาพทิวทศันข์องท่าเมืองมุมไบตลอดเสน้ทาง
เดนิทางท่านจะสามารถเห็นฐานทพัเรอืของอนิเดยีระหวา่งทางสูเ่กาะดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยีย่มชม  มรดกโลก แห่งที่สอง ...น ำท่ำนล่องเรอืกลำงมหำสมุทรอนิเดีย สู่ “เกำะชำ้ง” (Elephant Island) 
หรอื“ฆรบุร”ี ถ ำ้ชำ้ง ตัง้อยู่บนเกาะกลางอ่าวหนา้เมอืงมุมไบประมาณ1500กวา่ปีมาแลว้กษตัรยิร์าชวงศไ์ตรกูฏ
กะปกครองดินแดนที่ราบสูงเผ่าเดคข่านตะวนัตกของอนิเดียไดม้ีรบัสั่งใหท้ าการสรา้งถ า้นีข้ึน้เพื่ออุทิศถวายเป็น
เทวสถานแด่องคพ์ระศิวะเทพ จำกนั้นน ำท่ำนเคลือ่นยำ้ยต่อโดยเปลีย่นเป็นนั่ง“รถไฟจิว๋”( วิง่โดยไม่มี
คนขบัเน่ืองมาจากใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการควบคุม) ระยะทางไม่ถงึกโิลเมตรก็ถงึทีห่มายรถไฟจะท าการจอดให ้
ลงพรอ้มเดนิขึน้เขาเพือ่ไปเยีย่มชมถ า้ชา้งตลอดทางขึน้จะมพ่ีอคา้แม่คา้น าสนิของมาวางขายอยู่เกลือ่นกลาดผนัง
ถ า้ส่วนแรกจะเป็นภาพสลกัตอน“ศิวนาฎราช” ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนร าโดยกระบวนท่านาฏย
ศาสตร1์08ท่าเพือ่ใหอ้ฎัจกัรทุกสิง่ในจกัวาลเคลือ่นทีไ่ป
อย่างสมดุล(คลา้ยกับปราสาทพนมรุ ง้)กลางถ ้ามี
ประตมิากรรมรูปมเหศวรตรมูีรติ“ หรอืพระศวิ3หนา้หรอื
รูปป้ัน3เศียรมีความสูงเกือบ20ฟีด(TRIMURTI ) พระ
พกัตรต์รงกลางเป็นพระศวิะผูเ้มตตากรุณาหรอืเรยีกว่า“ 
จนัทรเศษมูรติ“พระพกัตรท์างดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะ
ปางดรุา้ยเรยีกวา่“ไภรวะ” พระพกัตรท์างดา้นขวา จะเป็น
ใบหน้าสตร ีซ ึง่หมายถึง“ พระอุมาภควดี” ซึง่เป็นอคัร
มเหสีของพระองค)์ถดัมาน าท่านชมความงดงามของ
ภาพ“ROYAL  WEDDING “ ระหว่างพระศวิะกบัพระอุมา(มี
เร ือ่งเล่ากนัวา่กอ่นชาตพิระอุมาพระนางไดเ้กดิมาในนาม
อื่นน่ันคือพระสตีพ่อตาเกิดรงัเกียจลูกเขยอีกทัง้พูดจา
ถากถางดูถูก พระนางสตีจงึท าการโดดเขา้กองไฟเพื่อ
ปกป้องเกยีรตขิองพระสวามี ต่อมาเมื่อพระศิวะทราบจงึ
แผลงฤทธิท์ าการสงัหารคนที่ท าใหห้ญิงคนรกัตอ้งจากไปจากน้ันพระองคก็์แบกศพของนางสตีวิง่ร  า่ไหไ้ปรอบ
จกัรวาลประดุจ จะขาดใจเมือ่สิน้นางและพระองคก็์ไม่ท าการชายตามองหญงิอืน่ใดเลยจนกระทั่งพระสตกีลบัชาตมิา
เกดิใหม่ เป็นเทพธดิาแห่งภูเขาหมิาลยันามวา่พระอุมา“)ชมภาพพระศวิะปราบอนัธกาสูธ( หมายถงึปราบปีศาจแห่ง
ความมืด)ถดัมาดา้นขา้งตวัถ า้มีโพรงใหญ่ใตพ้ืน้เป็นแอ่งน ้าธรรมชาติเขียวใสคนอินเดียถือว่าเป็นน ้าศกัดิส์ิทธิ ์

เพราะอยู่ใตถ้ า้... ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัเขำ้ฝ่ัง 



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

จำกนัน้อสิระ       ถา่ยรปูคูก่บั “ประตชูยั” (Gateway of India) ตามอธัยาศยั 
 
19.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ หลงัอาหารเชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั…ราตรสีวสัดิ ์
 ทีพ่กั ณ Hotel holidays Inn  (เมอืงมุมไบ) หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่2  
บอมเบย ์-ออรงักำบดั (บนิภำยในประเทศ) 

อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ ำน เดิ น ท ำ ง สู่  “ว ัด สิ ท ธิวินั ย ย ัค ” 

(Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัที่เก่าแก่ ใน
ศาสนาฮินดู  สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นที่
ป ระดิษ ฐานองค  ์“พระพิ ฆ เนศ ” เทพ เจ ้าแห่ ง
ความส าเร็จ ซ ึง่ตัง้อยู่ในองคม์ณฑปศกัดิส์ิทธิ ์ที่
ท่านจะสามารถสมัผสัไดถ้งึพลงัศรทัธา ทนัททีีท่่าน
กา้วเขา้สู่ภายในวดัที่คลาคล ่าไปดว้ยฝูงชนที่มา
เคารพสกัการะ หลงัจากทีท่่านไดส้กัการะองคท์่าน
แลว้ จะมีพิธกีรรมทีป่ระหลาดอกีอย่างทีจ่ าเป็นตอ้ง
ท าคอื ใหท้่านไดก้ระซบิค าอธษิฐานต่อรปูป้ันหนู 2 ตน ทีถ่อืเป็นพระสหายขององคท์่านดว้ย จากน้ันใหท้่านไดบู้ชา
เคร ือ่งราง,รปูบูชาขององคท์่านตามอธัยาศยั  

 น ำท่ำนชมโดบิกำต (Dhobi Ghat) เป็น
สถานที่ซกัผา้ (Washing Place) ที่มีช ือ่เสียง
ของเมืองมุมไบในฐานะลานซกัผา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก เพราะทีน่ี่ตอ้งใชลู้กจา้งในการซกัผา้มากถงึ
หา้พันคนโดบิกาตมีลกัษณะเป็นลานที่ท าเป็น
ชอ่งๆ วางแปลนอย่างเป็นระเบียบ คนงานซกัผา้
ต่างก็ขมีขมนัซกัผา้ในชอ่งของตนโดยการทุบๆ 
สิง่สกปรกออกจากผา้ ซึง่ผา้ที่น ามาซกัจะถูกส่ง
มาจากโรงแรมต่างๆ ทั่วเมืองมุมไบแมว้่าโดบิกา
ตจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปดว้ยความวุ่นวาย และ
เสยีงอกึทกึ แตก็่เป็นสถานทีม่เีสน่ห ์เป็นสสีนั และ
เป็นเอกลกัษณ์ของมุมไบที่หาดูไม่ไดใ้นที่อื่นๆ 
โดยเฉพาะการสะทอ้นภาพวถิีชวีติในเมืองที่แออดัหนาแน่นอย่างมุมไบ เราจะพบเห็น โดบิกาต กลายเป็นฉาก
ประกอบในภาพยนตรห์ลายๆ เร ือ่ง ไม่ว่าจะเป็น Slum Dog Millionaire, Hisss รวมทัง้หนังทีช่ ือ่ Dhobi Ghat 
อกีดว้ย 

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนชมบำ้นท่ำนมหำตมะ คำนธี “คานธี” มหาบุรุษแห่งสนัติภาพสู่ทะเลอาหรบั ซึง่ตอนนี้เปิดเป็น
พิพิธภณัฑท์่านจะไดเ้ห็นหอ้งท างานหอ้งนอน และของใชข้องท่าน แมแ้ต่ภาพวนัทีท่่านสิน้ลมหายใจสุดทา้ยจาก
กระสนุปืน 
จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองมุมไบ...ก่อนเดนิทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดนิทางสู่เมืองออรงักา
บาด 

14.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิภำยในประเทศเพือ่เดนิทำงสูอ่อรงักำบำด 
16.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงออรงักาบดั โดยสำยกำรบนิเจท็ แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่  9W 7148 
17.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงออรงักาบดั ตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  
19.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมอสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั   
 ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ (เมอืงออรงักำบดั) 

  

วนัที ่3  
เมอืงออรงักำบำด( AURANGABAD )- อะชนัตำ้  ( AJANTA CAVES ) “  ถ ำ้มรดกโลก “ 

อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู.่. ถ ำ้อชนัตำ้ ( ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม. )  
 มรดกโลกแห่งทีส่ำม ถ ำ้อชนัตำ้ ( AJAMTA CAVE ) ตัง้ห่างจากเมอืงออรงักาบาดไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 110 กโิลเมตร ถอืเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีถ า้อะชนัตา้“ ถ า้มรดกโลก”(ถ า้



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

จะท าการปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร)์แบ่งออกเป็น2ยุคโดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที2่กอ่นครสิตศกัราช ไดถู้ก
สรา้งออกมาในรูปลกัษณะของ” วหิาร” ( วตัถุประสงคเ์พือ่ปฏบิตัสิมาธ–ิของเหล่าพระภกิษุ)และ“เจดยี“์ (เพือ่อุทศิ
แด่องคพ์ระพุทธเจา้) มหีลกัฐานเป็นภาพเขยีนสนี ้าบนผนังทีถ่า่ยทอดถงึเร ือ่งราวชาดกเขา้ใจถงึพุทธประวตัเิพราะมี
การใชด้อกบวัเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชือ่ของชาวเถรวาทยุคทีส่องประมาณครสิศตวรรษที่

5-6ไดม้ีการเพิ่มเติมโดยแกะสลกัพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวห์ลายพระองคบ์นเจดียแ์ละบนผนังวหิารในแบบ
ความเชือ่แบบใหม่หรอืตามแบบของชาวมหายานถ า้อะชนัตา้( AJANTA CAVES ) ถอืเป็นถ า้ทีม่กีารเจาะเป็นปราสาท
ทีม่ขีนาดใหญ่จนไดร้บัเป็น สิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกทีม่อีายุมากกวา่2000ปีและภายในถ า้ก็มถี า้มหมึาขนาด
ใหญ่อกีกวา่30ถ า้ โดยผนังถ า้มภีาพจติกรรมฝาผนังทีม่อีายุนับกวา่1200 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ บรเิวณใกล ้ถ ำ้อะชนัตำ้ 
 เยีย่มชมน ำท่ำนเขำ้ชมสถำปัตยกรรมของถ ำ้อะชนัตำ้ต ัง้แต่ถ ำ้แรก 
 เกรด็ย่อ :ถ า้เบอร2์เป็นถ า้ของฝ่ายมหายานมีช ือ่เสยีงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวัถ า้เบอร3์เป็นถ า้

เล็กๆไม่มคีอ่ยมอีะไรน่าสนใจ  
 ถ า้เบอร ์4 มีความกวา้งใหญ่ที่สุดในบรรดาถ า้ทัง้หมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร อีกทัง้

พระพุทธรปูปางประทบัยนื สว่น 
 ถ า้เบอร ์5 ยงัท าการสรา้งไม่เสรจ็ 
 ถ า้เบอร ์6มพีระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาทีม่พีระสรรีะแตกตา่งจากถ า้อืน่อกีทัง้เป็นหนิชนิดเดยีวกบัถ า้รอบๆองค ์

พระพุทธรูปมภีาพวาดทีผ่นังและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถ า้มตีวัหนังสอืเขยีนไวว้่า MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมอื
กระแทกหรอืเคาะทีก่ลางเสาจะมเีสยีงดงักงัวาลออกมา)  

 ถ า้เบอร ์7 ดา้นในของถ า้ มีพระพุทธรูปแกะสลกัที่ผนังถ า้ ลกัษณะคลา้ยกบัคร ัง้ที่พระพุทธองคท์รงแสดง ยมก
ปาฏิหารยิ ์แตกต่างจากถ า้เบอร ์2 ตรงที่เป็นภาพวาด แต่ที่ถ า้เบอร ์7 นี้แกะสลักหินแทน อีกทั้งตรงกลาง 
ประดษิฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรปู ปางประทบัยนื และ เหลา่เทพเทวดา 

 ถ า้เบอร ์9 และ 10 เป็นถ า้ของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสงูยาว มชีอ่งรบัแสงอยู่ดา้นบน  
 ถ า้เบอร ์11-12-13 สว่นใหญ่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัไม่มรีายละเอยีด เพยีงแตท่ีถ่ า้เบอร ์12 มอีงคพ์ระประธาน  
 ถ า้เบอร ์14 เป็นถ า้เล็กๆ ทีนั่กวทิยาศาสตรช์าวเยอรมนัมาใชเ้ป็นส านักงาน  
 ถ า้เบอร ์16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ทีเ่พิ่งแต่งงานกบั พระนันทะ ก าลงัเฝ้ารอพระ

สวามีกลบัมาดว้ยความโศกเศรา้ ภายหลงัจากทีพ่ระพุทธ องคท์รงพาพระนันทะไปบวชภายในยงัมีพระประธานใน
ถ า้เชน่เดยีวกนั  ฯลฯ ...จนถงึถ ำ้สุดทำ้ยไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัเมอืงออรงักำบำดเสน้ทำง
เดมิ โดยทำงรถ ( ใชเ้วลำประมำณ  2.30 ช ัว่โมง ) อสิระ ชอ้ปป้ิง สิน้คา้พืน้เมอืงของออรงักาบาด 

 



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

19.00 น.  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัคำร หรอืเทยีบเท่ำ       
 ทีพ่กั  HOTEL  AMBASSADOR  HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ (เมอืงออรงักำบดั)  

วนัที ่4  
เมอืงออรงักำบำด( AURANGABAD )- ถ ำ้เอลโลรำ่ (ELLORA CAVES )-ป้อมดำลำตำบำด –ออรงักำ

บำด 
อำหำรเชำ้/อำหำรกลำงวนั/อำหำรค ่ำ 

07.00  น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ถ ำ้เอลโลรำ่(ถ า้ปิด

วนัองัคาร)(ระยะทาง30กม.ประมาณ1ชม.) 
“ถ า้ของ3ศาสนาอินดูพุทธและเชน ที่อยู่
รวมกนั” เป็นอีกหน่ึงกลุ่มถ า้ที่ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยู เนสโกในปี 2526 ตั้งอยู่ ในเทือกเขา
จรนันทร ีถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างพุทธ
ศตวรรษที1่2 ถงึ15 โดยการเจาะเขา้ไปใน
ภูเขาเชน่เดียวกบักลุ่มถ า้อะจนัตา้ที่เรยีง
ตัวจากเหนือไปใตเ้ป็นระยะทางรวมกัน
ประมาณ  2 กิโล เมตร  ภายในมีภาพ
แกะสลกัของเหล่าทวยเทพทีม่ีความวจิติร
งดงามหาชมไดย้าก 

 ระหว่ำงทำงผ่ำนชม “ป้อมเดำลำตำ
บดั” ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัครี ีซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัรยิอ์ลาอุดดนิคลัจ ิ
ชาวมุสลมิยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมอืงหลวงอนิเดยีภายใตก้ารปกครองของกษตัรยิมุ์สลมิอยู่พกัหน่ึง กอ่น
ถูกทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมืองออรงักาบัด ชมซากมัสยิดที่ย ังเหลือซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ 
พระราชวงับนเสาอายุกวา่ 700 ปี สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิออรงักาบดั   

จำกนัน้ เยีย่มชมมรดกโลกแห่งทีส่ี ่ ถ า้เอลโลรา่(ELLORA CAVES ) (ถ า้จะปิดใหบ้รกิารทุกวนัองัคาร ) ชมความงามที่
ยิ่งใหญ่ของหมู่ถ า้ที่เกิดจากการเจาะแกะสลกั
ภู เขาหินทั้งลูกดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาที่
แขง่ขนักนัคอื ศาสนาฮนิดู พุทธ และเชนถ า้เอล
โลรา่มีทัง้หมด 34 ถ า้ โดยมีการแบ่งออกเป็น  
ถ า้ทางพุทธศาสนา 12 ถ า้ ถัดมา 17 ถ า้คือ 
เทวาลยัของชาวฮินดู และ วหิารถ า้ลกัธ ิเชน 5 
ถ า้  สถานที่ แห่งนี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น 
มรดกโลก ในปี 1983 ถอืเป็นถ า้ทีเ่กดิจากการ
แกะสลกัภเูขาทัง้ลูกออกเป็นเร ือ่งราวทีเ่กีย่วกบั ศาสนา  น าท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปทีม่อีายุมากกวา่ 1200 
ปี ภายในถ า้ยงัมีภาพแกะสลกัอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องคพ์ระศิวะ พระพรหม  พระนารายณ ์พระ
พฆิเนศ  ชา้งเอราวณั อกีทัง้ภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ า้ที ่16 ถอืเป็นถ า้ทีอ่ลงัการทีสุ่ด เป็นทีท่ีม่ศีวิลงึคเ์ป็นจุด
ศนูยก์ลาง 

                         
12.30 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่ ออรงักำบดั ชม บบี ีกา มกับารา (BiBiKa Maqbara) สรา้งเพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งความ

รกั สรา้งโดยพระโอรสของออรงัเซบ ทรงสรา้งเพื่อร าลึกถึงพระมารดา พระนาง บีก ัมราเบีย อุเด ดาราณี 
สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล จากน้ันแวะใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ ือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั อาทิ เชน่ เคร ือ่ง
ทองเหลอืง ผา้ปักลายโบราณทีจ่ าลอง มาจากผนังถ า้ อายุ 1,200ปี และเคร ือ่งประดบัลวดลายแปลกตา 

                        ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสูส่นามบนิเมอืงออรงักาบดั 
18.20 น. เหริฟ้ำสูเ่มอืงมุมไบ โดยสำยกำรบนิ เจท แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่9W 7149 
19.10 น. ถงึ สนำมบนิ ฉตัรำปตศีวิะจ(ิChhatrapati  Shivaji) ท่ำอำกำศยำนมุมไบ  

อสิระอำหำรเย็นภำยในสนำมบนิโดยม ีCash Back กลบัใหท้่ำนคนละ 500 รูปี 

วนัที ่5  
เมอืงออรงักำบำด-สนำมบนิมุมไบ-สนำมบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

อำหำรเชำ้ / …….  / ……..   
01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจท็ แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่9W 062 
06.50 น.       เดนิทางถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กน้อย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน า

การเปลีย่นแปลงการนดั หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหน้าทวัร์  
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั ท ัง้น้ี ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนดั
หยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุให้
ตอ้งเลือ่นการเดนิทางหรือไมส่ามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

อตัรำคำ่บรกิำร  (โปรแกรมมุมไบ+อะจนัตำ้+ อลโรล่ำ 5วนั3คนื) 
น่ืองจำกเป็นต ัว๋รำคำพเิศษจงึไม่สำมำรถ REFUND ได ้

รำคำ 38,800 บำท 
วนัที ่ 19-23 ก.ย./ 14-18 พ.ย.2561 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งเตยีงคู ่2 -3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน   ราคาท่านละ  38,800.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว        ราคาทา่นละ   6,500.-  บาท   
**รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ชำวไทยเทำ่นัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์กรณีมีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16+ 

ทา่น 

รำคำ 39,900.- บำท 
20-24 ต.ค.2561 

5-9 ธ.ค.2561 / ปีใหม่: 29 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62  
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ   39,900.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว             ราคาท่านละ   7,500.-  บาท   
**รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ชำวไทยเทำ่นัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์กรณีมีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16+ 

ทา่น 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง(ทีท่่ำนควรทรำบกอ่นส ำรองทีน่ั่ง) 

กรุณำช ำระเงินมดั ท่ำนละ 10,000 บำท พรอ้มส่งส ำเนำหน้ำหนงัสอืเดนิทำง ทำงแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงักำร
จองภำยใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช ำระท ัง้หมดก่อนเดนิทำงภำยใน 25 วนั และส่งมอบเอกสำรกำรเตรยีมกำรยืน่
ขอวซีำ่ตำมทีก่ ำหนด *** 

 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงิน หรอืแจง้ใหเ้จา้หน้าที่ของบรษิัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง
โทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 20 
วนัก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มี
เงือ่นไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัร์ดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
คา่บรกิารของธนาคารนะคะ่ 
อตัรำค่ำบรกิำรรวม : 
 ตัว๋เคร ือ่งบนิ ไป- กลบั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มุมไบ-ออรงักาบดั-มุมไบ-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิเจ็ทแอรเ์วย ์
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่และคา่ประกนัภยัสายการบนิ  
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบ ุ(พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน) 
 รถโคช้ปรบัอากาศตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบ ุ
 อาหารไทยเสรมิ+ขนมแจกบนรถวนัละ 2 คร ัง้ตอ่ท่าน/ตอ่วนั  



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ๆตามระบ ุ
  หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 5000,000 บาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง

ไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่ำนัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม : 
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทิีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง  ๆเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว 
 คา่ภาษหีกั ณทีจ่า่ย 3%ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ วนัละ  5USD/วนั/ท่าน รวมตลอดทรปิ 25 เหรยีญดอลา่ห ์ตอ่ท่าน 
 คำ่ทปิหวัหน้ำทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้ำทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจในบรกิำรของท่ำน 
 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรมและสนำมบนิ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 

 

กำรใหท้ปิตำมธรรมเนียมทำงบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของท่ำนเพือ่เป็น
ก ำลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
กำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามดัจ าหอ้งพกั
โดยตรงหรอืผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 
FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 
จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 
 
กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมกีาร 
 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
**หมำยเหตุ ** ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะยดึถอื
ควำมปลอดภยัเป็นหลกั และรำยกำร-รำคำทวัร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสำย
กำรบนิโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 
3 เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่ี
การจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 



 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       

 
กรุณำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา
จา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงโดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่ำน
ทรำบล่วงหน้ำ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
. 
เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 

 รูปถำ่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุมำกกวำ่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ชดุ 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชดุ 
 ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ 2 ชดุ 
 ส ำเนำหน้ำวซีำ่ทีเ่คยเดนิทำงไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

ทอ่งเทีย่วบางคร ัง้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความ 
 


