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Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 
SL218 DAY 1 (พฤหัส 8/9/65) ดอนเมือง(DMK) มุมไบ(BOM) 20.15 น. 22.50 น. 4.25 ชม. 
SL219 DAY 3 (อาทิตย ์10/9/65) มุมไบ(BOM) ดอนเมือง(DMK) 23.50 น. 01.40+1 น. 2.40 ชม. 

Date Program Hotel B L D 
DAY 1 
(พฤหสั 8/9/65) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินมุมไบ Keys Nestor 
Hotel 

- - - 

DAY 2 
(ศกุร ์9/9/65) 

มุมไบ-พิธีคเนศจตุรถี-วัดสิทธิวินายัค-วัดพระแม่ลักษมี-ไนท์มาร์
เก็ต 

Keys Nestor 
Hotel 

/ / / 

DAY 3 
(เสาร ์10/9/65) 

มุมไบ-ถ้ำกัณเหรี-เกรทเวยออฟอินเดีย-ทัชมาฮาลพาเลช-สถานี
รถไฟฉัตราปตีศิวะจิ-น้ำพุเทพีฟลอร่า-ถนนครอมมา-สนามบินมุม
ไบ-สนามบินดอนเมือง 

-   / / / 

DAY 4 
(อาทติย ์11/9/65) 

สนามบินดอนเมือง - - - - 

 
วันแรก(พฤหสั 8/9/65)  สนามบนิสุวรรณภมูิ-มมุไบ 
17.15 น. พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู6 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
                           (น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/ได้1ใบ , ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม./ได้1ใบ) 
20.15 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที ่SL218 เหินฟ้าสู่ มุมไม  
22.50 น. เดินทางถึง Chhatrapati Shivaji International Airport (สนามบินมุมไบ) ประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดีย ช้ากว่า

ประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  
พักที ่(N1)          มุมไบ  Keys Nestor Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วันทีส่อง(ศกุร ์9/9/65) มุมไบ-พธิคีเนศจตรุถ-ีวดัพระศวิะ-วัดสทิธิวนิายคั-วดัพระแมล่กัษมี-ไนทม์ารเ์กต็ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ การทำพิธีคเณศจตุรถี อย่างเต็มรูปแบบตามแบบชาวฮินดู ก่อนจะนำองค์พระพิฆเณศลอยสู่ทะเล 
พิธีคเณศจตุรถีถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ความหมายของการนำองค์พระพิฆเณศลอยลงสู่ทะเลคือ เปรียบเสมือนการได้
เกิดใหม่ สิ่งใดๆไม่ดีเรื่องร้ายๆ ขอให้เราอธิษฐานและฝากไว้กับพระแม่คงคง ขอให้เราเกิดใหม่พร้อมๆกับองค์พระพิฆ
เณศ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่สิ่งที่ดีคนดีๆเข้ามาในชีวิต  

                         (พิธีคเณศจตุรถีถือเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากของชาวฮินดู โดยในทุกๆปีจะมีชาวฮินดูเดินทางจาก 
                          ทั่วทั้งอินเดียมา ณสถานที่แห่งนี้ และเราจะทำพิธีกันตามแบบฉบับของชาวฮินดูแท้ๆ โดยมีการ 
                          อารตีไฟ ร้องเพลงสรรเสริญ) 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) 
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บ่าย นำท่านสักการะ BABULNATH MANDIR เป็น วดัพระศวิะ ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมุมไบ นำท่านสักการะ วัดมหา

ลกัษม ี(MAHALAKSHMI TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองกลหาปุระ สร้างเพื่อถวายพระนางมหาลักษมี เทพ
แห่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันในนาม AMBA BAI วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า KARANDEV แห่ง
ราชวงศ์ CHALUKYA ในศตวรรษที่ 7(วัดนี้ค่อนข้างเคร่งเรื่องการถ่ายรูป ห้ามถ่ายรูปทั้งภาพน่ิงและวีดีโอ) เดินทางสู่ 
วัดสทิธิวนิายกั (SIDHIVINAYAK TEMPLE) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ และเป็นวัดที่ นักแสดง 
นักการเมือง และผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก ชาวอินเดียมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหากมี
โอกาสก็จะต้องเดินทางมาสักการะพระสิทธิวินายัก อวตารปางหนึ่งของพระพิฆเนศอธิษฐานขอพรจากท่านดังใจ
ต้องการ(วัดแห่งนี้คนค่อนข้างมาก แนะนำให้ท่านถือกระเป๋าใบเล็ก) 

 

  
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ COLABA CAUSEWAY ไนท์มาร์เก็ตที่มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เช่น 

เครื่องประดับต่างๆ จนได้เวลานำท่านเข้าท่ีพัก 
พักที ่(N2)          มุมไบ โรงแรม KEYS NESTOR หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ รายการวันนี้ตรงกับเทศกาล จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด อาจจะต้องเดิน และ อาจจะทำให้

รายการท่องเที่ยวไม่ครบได้  
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วันทีส่าม(เสาร ์10/9/65) มุมไบ-ถ้ำกณัเหร-ีเกรทเวยออฟอนิเดยี-ทัชมาฮาลพาเลช-สถานรีถไฟฉตัราปตศีวิะจ-ิ 
                                               นำ้พุเทพีฟลอรา่-ถนนครอมมา-สนามบนิมมุไบ-สนามบนิดอนเมอืง 

   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำกัณเหรี KANHERI CAVES(ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ใน

อุทยานแห่งชาติ SANJAY GANDHI คำว่า KANHERI มาจาภาษาสันสกฤต หมายถึง ภูเขาสีดำ สร้างสมัย ศตวรรษ
ที่2 มีจำนวน 109 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องก็มีเรื่องราวความสำคัญต่างกันไป และเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่น้ำตกกัณเห
รี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ Asia kitchen(อาหารจนี) 

 

 
บ่าย นำท่านเดินไปยังท่าน้ำตรง GATEWAY OF INDIA ถ่ายรูปแลนด์มาร์คบริเวณนี้ เช่น Taj mahal palace  ผ่านชม 

The Prince of Wales Museum of Western India หรือ“พิพิธภัณฑ์แห่ง เวลล์”และ “มหาวิทยาลัยบอมเบย์ 
(University of Bombay) ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่ สวยงาม นำท่านแวะถ่ายรูปกับ “สถานี
รถไฟฉัตราปตีศิวะจิ” หรือ Victoria Terminus สถานีรถไฟ กลาง เมืองมุมไบ ซึ่งตั้งชื่อตามพระนามของพระราชินี
วิคตอเรียเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการ ออกแบบโดย Mr. F.W. Stevens สถาปนิกชาวอังกฤษซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากนั้น นำ ชม “น้ำพุเทพีฟลอร่า” (Flora fountain) น้ำพุที่เป็นรูปปั้นแกะสลักของเทพี
ฟลอร่า ที่งดงามตาม สถาปัตยกรรมกรีก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุมไบ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ ไทยน้ำ(อาหารไทย) 
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ถ้ามีเวลาแวะถ่ายรูป Croma Rd., ถนนที่มีตึกสวยๆให้ถ่ายรูป  
23.50 น.  โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL219 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง   
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วันทีส่ี(่อาทติย ์11/9/65)  สนามบนิดอนเมอืง  
01.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ :  
-เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเลก็น้อย ขอให้ทา่นรบัทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนดั หมายเวลาใน
การทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  
-บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว  ได้ตามรายการ 

กำหนดการเดนิทาง 8 –11 กนัยายน 2565 
ราคา 22,222 บาท     พกัเดีย่วจา่ยเพิม่  3,999 บาท  (ไม่มรีาคาเดก็) 

เงื่อนไขการจอง  (ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)  
* ทางบริษัทฯ เงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เพื่อยืนยันการเดินทางพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม  
หนังสือเดินทางส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน 
อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
✓  ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน  
✓ ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ 
✓ วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ 
✓  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน )ถ้ามี(  
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ  
- ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
- ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% และ ภาษามูลค่าเพิ่ม 7%กรณีต้องการใบเสร็จ 
- ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3%  
- ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม  
-  ค่าธรรมเนียม EVISA เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 
(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม)  
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ ท่านละ 1,200 บาท  หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า 
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เงื่อนไขการให้บริการ (ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง) 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมดมิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน

สิทธิ์ใน 
การคืนค่ามัดจำทั้งหมด**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดย

การผ่าน 
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
* บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด

จาก  
การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดนิทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีสิง่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง   

หรือ 
ภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม  
เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก

หรือ 
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  
2. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น 

การ 
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได้เพราะการชำระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ REFUND ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด 
7. กรณีที่คณะไมค่รบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วัน

ก่อ 
การเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน ื ่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จ ึงอาจทำให ้ห ้องพักแบบห้องเด ี ่ยว  (SINGLE) และห ้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE)  
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
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ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความ
ชำนาญ  

โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก  ยานพาหนะ, อันเนื่องจาก 
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน 
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธ

ออกวีซ่า 
จากกงสลุ และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผูม้ีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไมจ่ำต้องแสดง 
เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน 

หรือ  
ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่บรษิทัฯ ที่รับประกนัในกรณทีีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดย 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรม 
ของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง  รวมถึงมีสิ่ง

ผิด 
กฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่นืคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความจำเปน็ หรือเพือ่ความเหมาะสม

ทั้ง 
ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของ 
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 
REMARK 
 -ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ

การเข้า 
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) -สถานทูตเก็บ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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