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ॐ ทัวร์ 5 มหาบูชาสถาน อนิเดยี ॐ 
มมุไบ – ปเูน ่/ 5 วนั 3 คนื 

เดนิทาง 26-30 เม.ย. 2566 / การบนิไทย  
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ตามรอยเสน้ทางศกัดิส์ทิธิแ์หง่องคเ์ทพผูป้ระทานพรแดผู่ศ้รทัธา กบั 5 มหาบชูาสถาน 
บนดนิแดนตน้ก าเนดิแหง่ฮนิดเูทพ ณ เมอืงมุมไบ และเมอืงปูเน ่ 

 สกัการะองคส์ทิธวินิายกั พระพฆิเนศองคป์ระธานของทุกองคใ์นโลก ขอพรเพือ่ความส าเร็จสมหวงั 

 สกัการะองคด์ ัก๊ดูเศรษฐ พระพฆิเนศ ปางทีร่ า่รวยทีสุ่ดในโลก ขอพรเพือ่ความม ัง่ค ัง่ ร า่รวย 

 สกัการะพระแมล่กัษมหีนา้ทอง ขอพรเพือ่โชคลาภ เงนิทองและความรกั 

 ขึน้ยอดเขาสูว่ดัพระแมป่ารวตทีีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงปูเน ่ขอพรเพือ่สุขภาพทีด่ ีและการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ 

 สกัการะพระแมมุ่มไบเทว ีเทพผูคุ้ม้ครองเมอืงมุมไบ ขอพรเพือ่รบัการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายท ัง้ปวง 

 

รายการทวัร ์
วนัแรก              กรุงเทพมหานคร - สนามบนิมุมไบ 

16.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ช ัน้4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

18.55 น. เดินทางออกจากกรุงเทพ สู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ 
TG317 (สายการบนิบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิฉัตราปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati Shivaji Airport) เมืองมุมไบ ประเทศอนิเดยีหลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบนิ น าท่าน
เช็คอนิและไดพ้ักผ่อนเตมิพลังกอ่นเดนิทางแสวงบญุในวันรุ่งขึน้ 

 (เวลาทอ้งถิน่ของเมอืงมุมไบ ประเทศอนิเดยี ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง) 
ทีพ่กั Radisson Blu Hotel Mumbai Airport หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

วนัทีส่อง           มุมไบ – วดัพระแมมุ่มบา เทว ี- วดัสทิธวินิายกั - ปเูน ่                                 (B/L/D) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเขา้สักการะพระแม่มุมบาเทว ี(Shree Mumbadevi Temple) พระแม่ผูป้กปักรกัษา

เมอืงมุมไบ และชาวเมอืงมุมไบ  สรา้งขึน้ในราวปีค.ศ. 1675 ใขเขตบอรี่บันเดอร ์เพื่อเป็นสถานที่
สักการะบูชา ขอพรของชาวประมงและชนชาวพื้นเมืองโบราณในบริเวณนี้ โดยชาวประมงและ
ชาวเมอืงเชือ่ว่า พระแม่เป็นเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองปกปักรักษาเมอืงมุมไบและชาวเมอืงทุกคน ตามต านาน

เล่าว่า มีอสูรตนหนึ่งชือ่ มุมบาราคา (Mumbaraka) ก่อความวุ่นวายและท ารา้ยประชาชนในบริเวณ
พืน้ทีแ่หง่นี้ พระพรหมไดท้ราบเรือ่ง จงึไดส้ง่เทวอีงคห์นึง่ ผูม้ ี8 พระกร ทรงราชสหีเ์ป็นพาหนะ (บาง

ต านานกล่าวว่า มุมบาเทวเีป็นอกีอวตารของพระแม่ปารวต)ี ลงมาปราบอสูรตนนี้ และเอาชนะอสูรได ้
ส าเร็จ อสูรมุมบาราคา จงึไดข้อรอ้งกับพระแม่ว่า ใหน้ าชือ่ของตนไปตัง้เป็นพระนามของพระแม่ และ
ใหค้ าสัญญาว่าจะอทุศิตนสรา้งวัดทีง่ดงามใหก้ับพระแม่ และสถาปณาพระนามว่า มุมบาเทว ี(Mumba 

Devi) ใหช้าวเมืองไดก้ราบไหวบ้ชูาและปกป้องรักษาชาวเมอืงตลอดไป ปัจจุบันบรเิวณรอบๆวัด ราย
ลอ้มไปดว้ยรา้นคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับมากมาย วัดพระแม่มุมบาเทว ีเป็นหนึง่ในวัดทีช่าวเมอืงมุมไบ
นยิมมาสักการะขอพรมากทีส่ดุอกีหนึง่วัด  

 ขอพรเพือ่รบัการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายท ัง้ปวง  

 

พเิศษ เดนิทางโดยการบนิไทย พกัโรงแรม 5 ดาวตลอดทรปิ รายการทวัรไ์มเ่หนือ่ย ไมล่ าบาก 
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น าท่านเขา้สักการระองคส์ทิธวินิายกั ณ วดัสทิธวินิายกั (Siddhivinayak Temple) ไดช้ื่อว่า
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ ที่มีเหล่าเซเลบ และดาราบอลลวีูดมาสักการะกันอยู่ตลอด 

ลักษณะเดน่ขององคน์ี้ คอื เป็นองคป์ฐมและเป็นองคป์ระธานแหง่พระพฆิเนศทุกๆพระองคใ์นโลก
ลักษณมพีระฉว ี(ผวิ) สแีดงสด ซึง่เป็นสขีองไฟและพลังอ านาจ อกีทัง้ยังมงีวงทีต่วัดไปทางเบือ้งขวา
ของพระองค ์อันหมายถงึความยิง่ใหญ่ถงึทีส่ดุ  

 ขอพรเพือ่ความส าเร็จสมหวงัทุกประการ  

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (บุฟเฟ่ต)์ 
บา่ย ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับสู่ เมอืงปูเน่ (Pune)  ระยะทางประมาณ 120 กม. (ใชร้ะยะเวลา

เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศอนิเดยี ทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

ที่ราบสูงเดคคานรมิฝ่ังแม่น ้ามุธะ (Mutha River) ในอดตีเมืองปูเน่ยังเคยเป็นศูนย์กลางอ านาจของ
อาณาจักรมาราธา (Maratha Empire) ภายใตก้ารปกครองของผูป้กครองแควน้ พระเจา้ชาตปต ีชาห์

วาจิ (Chatrapati Shavaji) ในปีคริสต์ศักราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองปูเน่มาถึงจุด
รุ่งเรอืงทีส่ดุเมือ่ไดร้ับการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงดา้นการปกครองอนิเดยีอนุทวปีโดยมกีารแต่งตัง้
ต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่ากับประธานาธบิดแีหง่อาณาจักรมาราธา  เมอืงปเูน่ในยุคปัจจุบันถอืไดว้่าเป็นเมอืง

หลวงทางดา้นวัฒนธรรมของแควน้มหารัชตะ โดยที่เมืองปูเน่นัน้มีชือ่เสยีงดา้นอตุสาหกรรมการผลติ
รถยนต ์สถาบันการวจิัยและคน้ควา้ของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืแมก้ระท่ังดา้น
การศกึษา การจัดการและการอบรม  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

พกั      Four Points by Sheraton Pune หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว (2 คนื) 
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วนัทีส่าม           วดัด ัก๊ดูเศรษฐ ์- ชอ้ปป้ิงถนนลกัษม ี– เขาปารวต ี                                      (B/L/D) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านสักการะ องคพ์ระพฆิเนศทีข่ ึน้ชือ่วา่ร า่รวยมากทีสุ่ดในโลก ด ัก๊ดูเศรษฐ ์(Dagdusheth) 
และมีความงดงามมากที่สุดองค์หนึง เป็นพระนามของพระพิฆเนศที่ประดษิฐาน ณ เทวสถานดั๊ กดู
เศรษฐ ์ ในเมอืงปเูน่ประเทศอนิเดยี ทีม่คีนเขา้กราบสักการะมากมาย เชือ่ว่าผูท้ีไ่ดม้ากราบไหวพ้ระพฆิเนศ
ที่น่ี จะท าใหค้วามปรารถนาของตนสมหวังประสบความส าเร็จ ร ่ารวยเงนิทอง มีโชคมีลาภ เจรญิกา้วหนา้ 
งวงพระองคเ์ป็นเกรียวดดูทรัพย ์ซึง่ผูค้นมากมายทีส่มหวังดั่งปรารถนาก็น าเงนิทองมาถวายใหเ้ทวสถาน
แห่งน้ีมากมาย ที่ขึน้ชือ่ว่าร ่ารวยทีสุ่ดเพราะฐานที่ประดษิฐานองคพ์ระพฆิเนศ และเครื่องทรงต่างๆ ลว้น

เป็นทองค าและเพชรพลอยทีป่ระมาณมูลคา่ไม่ได ้

 ขอพรเพือ่ความม ัง่ค ัง่ ร า่รวย  
 

พเิศษน าทา่นท าพธิอีารตไีฟ เวลา 9.00 น. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

. 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (Indian Fusion Buffet) 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ถนนลกัษม ี(Lakshmi Road) ทีเ่ป็นถนนยอด
นยิมของเมอืงปเูน่ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรับนักชอ้ปป้ิง เพราะรวบรวมสนิคา้ทอ้งถิน่ของอนิเดยีไว ้
เป็นจ านวนมาก เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ 
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 น าท่านเขา้ชมและสักการะองค์เทพต่างๆ  ณ วดัเขาพระแม่ปารวต ี(Parvati Hills Temple 
Pune) วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงปเูน่ สรา้งขึน้ในตน้ศตวรรษที ่17 แบบศลิปะมาราธาโบราณ ตัง้อยู่บน
เนินเขาทางตอนใตข้องเมืองปูเน่ มีความสูง 260 ฟุตจากพื้นดนิ สามารถเดนิขึน้ไปยังยอดเขาโดย

บันไดจ านวน 108 ขัน้ ซึง่ถือเป็นเลขศักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู ดา้นบนเขาประกอบไปดว้ยวัดขององค์
เทพตา่งๆ เชน่ วัดพระศวิะ วัดพระวษิณุ วัดพระขันธกมุาร เทพเจา้แหง่สงคราม (Murugan) รวมไปถงึ

พพิธิภัณฑเ์ปชวาร ์(Peshwa Museum) ที่รวบรวมอาวุธ และขา้วของเครือ่งใชข้อง บาลาจ ิบาจ ิราว 
(Balaji Baji Rao) จักรพรรดผิูย้ ิง่ใหญ่แหง่อาณาจักรมาราธา นอกจากนัน้บาลาจ ิบาจ ิราวยังไดม้าใช ้

ชวีติในชว่งบัน้ปลายบนยอดเขาแหง่นี้อกีดว้ย  

 ตามต านานของยอดเขาแห่งนี้มีเรื่องราวอยู่ว่า พระนางกาชไิบ (Kashibai) พระมารดาของจักรพรรดิ
องคท์ี ่3 ของอาณาจักรมาราธา (Nanasaheb Peshwa) เกดิอาการเจ็บป่วยบรเิวณเทา้ขวา ตอ่มาไดม้ี

คนแนะน าใหน้างไปขอพรที่วัดเก่าที่อยู่บนยอดเขาทางตอนใตข้องเมืองปเูน่ เพราะวัดแห่งนัน้มีพลัง
แหง่การรักษา พระนางก็ไดเ้ดนิทางไปยังวัดนัน้ตามค าแนะน า และไดข้อพรว่า ถา้อาการเจ็บป่วยของ
นางหาย นางจะสรา้งวัดพระแม่ปารวตบีนยอดเขาแห่งนี้  จากนัน้ไม่นานอาการเจ็บป่วยของนางก็หาย

เป็นปกต ิสรา้งความแปลกใจใหก้ับองคพ์ระจักรพรรดแิละประชาชนเป็นอย่างมาก และจากนัน้องค์         
จักพรรดกิไ็ดด้ ารใิหส้รา้งวัดพระแม่ปารวตขีึน้ ตามค าขอพรของพระมารดา  

 นอกจากพลังศักดิ์สิทธิ์ดา้นการรักษาแลว้ ยอดเขาปารวตียังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยว และชางเมอืงปเูน่ เนื่องจากสามารถชมววิของเมอืงจากมุมสูงที่สวยงาม และยังเป็นจุด
ชมพระอาทติยต์กอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 ขอพรเพือ่สุขภาพทีด่ ีและการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั     Four Points by Sheraton Pune หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว  
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วนัทีส่ ี ่               ปูเน ่- มุมไบ – วดัพระแมล่กัษมหีนา้ทอง - ประตูอนิเดยี – ชอ้ปป้ิงโคลาบา –  

                         สนามบนิมุมไบ                                                                                         (B/-/-) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงมุมไบ (Mumbai) ระยะทาง 145 กม.  (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3

ช่ัวโมง) 
เทีย่ง   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ใน บรเิวณจุดพกัรถของทางดว่นปูเน่-มุมไบ 

บา่ย ถงึตัวเมืองมุมไบ น าท่านสักการะวดัพระแม่ลกัษมหีนา้ทอง (Shree Mahalakshmi Temple) 
เป็นนวัดทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของอนิเดยี สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1831 โดยพ่อคา้ชาวฮนิด ูตัง้อยู่ในย่านทีท่ีด่นิ
มรีาคาสงูทีส่ดุในมุมไบ ภายในประดษิฐานเทวรูปทองค า พระแม่ลักษม ี(Mahalakshmi) ผูท้ีม่ากราบ

ไหว ้บชูาแหง่นี้จะประสบแตค่วามร ่ารวย ความส าเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแม่กาล ี(Mahakali) คอื 
ผูป้กป้องเราจากสิง่ไม่ด ี, พระแม่สรุัสวต ี(Mahasaraswathi) คอืผูบ้ันดาลความ เฉลีย่วฉลาด ปัญญา

เป็นเลศิ การงานส าเร็จ ซึง้วัดแหง่นี้เป็นทีน่ยิมของชาวอนิเดยีและชาวไทยเดนิทางมากราบไวสั้กการะ
มากมาย และบริเวณหนา้วัดยังมีรา้นคา้ใหบู้ชาเครื่องราง และรูปบูชาองคเ์ทพต่างๆ สีสันสวยงาม
แปลกตา 

 ขอพรเพือ่โชคลาภ เงนิทองและความรกั  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกับประตูสู่อนิเดยี (Gateway of India) เป็นอนุสาวรียซ์ุม้ประตูโคง้แบบ

ประตูชัย ที่ตัง้อยู่ในนครมุมไบ ประตูสู่อนิเดยีสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของ
พระเจา้จอร์จที่ 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เมื่อปีค.ศ. 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์ 
สถาปัตยกรรมที่ใชค้ือแบบอินเดีย-ซาราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรีย์สรา้งดว้ยหิน             

บะซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) สรา้งเสร็จในปีค.ศ. 1924 ปัจจุบันใชเ้ป็นสัญลักษณ์ส าหรับ 
พิธีตอ้นรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกันยังเป็นทางเขา้ประเทศอนิเดียหากเดนิทางมา 

ทางมหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อ ินเดียตั ้งอยู่หนา้นา้ที่อะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใตข้องนคร                  
มุมไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับบางครัง้เรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปัจจุบันเป็นสถานที่ 
ท่องเทีย่วส าคัญของเมอืง                                                                                             

จากนั้นน าท่านเลือกซือสินคา้ของฝาก ณ แหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองมุมไบ ย่านโคลาบา 
(Colaba Causeway) เพียบพรอ้มไปดว้ยสนิคา้หลากหลายชนิด เช่น เครื่องประดับ เพชรพลอย 
เสือ้ผา้ และเครือ่งหนัง โดยแตล่ะสว่นจะมชีือ่เรียกทีแ่ตกตา่งกันออกไป รวมไปถงึรา้นอาหาร คาเฟ่ที่

ข ึน้ชือ่ของเมอืงมุมไบ ทีร่วมกันไว ้ณ ย่านนี้ 
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   อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฉัตราปตี ศิวะจิ (Chhatrapati Shivaji Airport)                      

เมอืงมุมไบ  

23.35 น.           ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานครโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG318 
 

วนัทีห่า้             สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

05.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

❖❖❖❖❖ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
**สงวนสทิธิส์ าหรบัผูร้ว่มเดนิทางอายุ16ปีขึน้ไป**/**ราคานีร้วมคา่วซ่ีาอนิเดยีแลว้** 

*ราคานีร้วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแลว้* 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ ขนาด 18 ทีน่ั่ง พรอ้มคนขับรถทีไ่ดร้ับการอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2 ท่าน/หอ้ง) เท่านัน้  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

✓ คา่บรกิารน ้าดืม่ท่านละ 1 ขวดตอ่วัน  

✓ คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาอนิเดยี ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

✓ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

 

 

เดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

26-30 เมษายน 2566 43,900.- 10,000.- 

!! อยากปงั...ตอ้งไป !! 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถา้ม)ี 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ถา้ม)ี 

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ / ถา้ม)ี 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิ

นัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน (สายการบนิไทย อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสัมภาระไดท่้านละ 

20 กก./ท่าน) 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศอนิเดยี รองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 

ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไม่ท าใหผู้ร้่วมเดนิทางท่านอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตาม

รายการทัวรเ์ท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูร้ับผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิารของสายการบนิ 

ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา VISA INDIA   

• รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสี

ขาว จ านวน 1 ใบเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ (หา้มสวม

แว่นตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน (เลม่ทีใ่ช้

เดนิทาง) สแกนสเีท่าน ัน้   

• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด  

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

• ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 
• ส าเนาหนา้วซ่ีาทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (ถา้ม)ี 
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