
อนิเดยี - บงักาลอร ์ หน้า | 1 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23854 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 



อนิเดยี - บงักาลอร ์ หน้า | 2 

 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลาบิน (ชม.) 

6E076 DAY 2 สุวรรณภูมิ (BKK) บังกาลอร์(BLR) 02:40 Lt. 05:00 Lt. 3.50 

6E075 DAY 4 บังกาลอร์(BLR) สุวรรณภูมิ(BKK) 20:20 Lt. 01:40 Lt.+1 3.50 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

DAY 2 สนามบินบังกาลอร์-ศรานาเบลาโกล่า-สวนบรินดาวานไมซอร์ Paraag Hotel  / / / 

DAY 3 
ไมซอร์-พระราชวังไมซอร์-วัดศรีจามุนดาเด-วัดศรีจามุนดาเดวารี- 

Sriranganathaswamy Temple-Dariya Daulat Bagh-บังกาลอร์ 

Ginger Mysore Hotel / / / 

DAY 4 

บังกาลอร์-พระราชวังบังกาลอร์-วังสุลต่านทิปู-พพิธิภัณฑ์ของรัฐ-

วัดคเนศ-วิหารซัวบา-สวนแกบบาน-Hulimavu cave temple-siva 

temple-สนามบินบังกาลอร์ 

- / / - 

DAY 5 สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บังกาลอร์ 

23.40 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก ้

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

DAY 2 สนามบินบังกาลอร์-ศรานาเบลาโกล่า-สวนบรินดาวาน-ไมซอร์ 

02.40 น. โดยสายการบิน Indigo  เท่ียวบินท่ี 6E76 เหินฟ้าสู่ บงักาลอร์  

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินบงักาลอร์ ประเทศอินเดีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

รับประทานอาหารเชา้(1) 
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 น าท่านเดินทางสู่ ศรานาเบลาโกล่า ( Shravanabelagola ) (ระยะทาง 150 กม.เดินทาง 3 ชม.) 

เป็นเมืองเลก็ๆ ตั้งอยู่ระหวา่งภูเขาแกรนิต 2 ยอด คือเขาวินทยาคีรี ( Vindyagiri Hill ) และเขาจนัคีรี( 

Chandragiri Hill ) เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของศาสนาเชนในภาคใตข้องอินเดียบนเนินเขาวินทยาคีรี สูง 

143 ม. น าท่านขึ้นบนัไดสู่ยอดเขา เพื่อสักการะ รูปแกะสลกั กมมาเตศวร บาฮูบาล ี( Gommateshvara 

Bahubali ) ณ วดัศราวานนาเบลากูล่า ของศาสนาเชน ( Shravanabelagola ) อีกนามหน่ึงคือ พหุบาลี ( 

Bahubali ) มีรูปป้ันศาสดามหาวีระขนาดยกัษต์ั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขา เป็นบุตรหน่ึงใน 

บุตรหลายร้อยคนของท่าอคตินาถ องคป์ฐมศาสดาคือ ติรถงักท่ี 1 ของศาสนาเชน ( Jainism ) 

ซ่ึงแกะสลกัจากหินกอ้นเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงประมาณ 17 ม. 

สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล 30 กิโลเมตร เป็นรูปสลกัเปลือยกาย 

ยนืมีเถาวลัยพ์นัเก่ียวตามแขง้ขาชมบรรยากาศโดยรอบของศราวานนา เบลาโกล่า 

เมืองเลก็ๆท่ีเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เหล่าตน้มะพร้าวมากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) 
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บ่าย ออกเดินทางต่อไปเมืองไมซอร์ (ระยะทาง 91 กม. เดินทาง 2.30 ชม.) พาท่านชม สวนบรินดาวาน 

(Brindavan Gardens) และชม แสง สี เสียง ณ พระราชวงัไมเซอร์ ยามค ่าคืน 

ท่ีมีการเปิดไฟประดบัรอบตวัพระราชวงั ทั้งแสงสีและบรรยากาศโดยรอบสวยสุดๆ 

เหมือนปราสาทในเทพนิยาย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม          

พกัท่ี (N1) Ginger Mysore Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 3 ไมซอร์-พระราชวังไมซอร์-วัดศรีจามุนดาเด-วัดศรีจามุนดาเดวารี- Sriranganathaswamy Temple-

Dariya Daulat Bagh-บังกาลอร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

 
08.00 น. น าท่านชม พระราชวังไมซอร์(Mysore Palace) ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางเมืองท่ามกลางสวนหยอ่มร่มร่ืน 

กษตัริยร์าชวงศว์อเดยา ทรงสั่งใหส้ร้างพระราชวงัขึ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 14 แต่ในปี 

ค.ศ.1683เกิดฟ้าผา่ท าลายพระราชวงัไปส่วนหน่ึงจนตอ้งบูรณะคร้ังใหญ่พร้อมกบัการต่อเติมขยายบริเวณ 

แต่ช่วงศตวรรษท่ี 18 ถูกผูป้กครองมุสลิมยดึครองพระราชวงัจึงถูกทิ้งใหท้รุดโทรม จนปี ค.ศ.1793 

เม่ือราชวงศฟ้ื์นฟูกลบัมา จึงทุบท าลายสร้างวงัขึ้นใหม่ น าท่านเยีย่มชมวัดศรีจามุนดาเด ( ChamunDadea 

Temple ) บนยอดเขา 

 จามุนดา ( Chamundi Hill )  ชมทศันียภาพของเมืองไมซอร์จากมุมสูง นัง่รถขึ้นไปบนยอดเขาจามุนดิฮิลล ์

บนนั้นเป็นท่ีตั้งของวิหารฮินดู ช่ือ ศรีจามุนดาเดวารี เพื่อชมวิวสถาปัตยกรรมฮินดูในวดับนยอดเขา 
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และรูปหล่อววัขนาดยกัษร์ะหวา่งทางลงท่ีมีความเช่ือกนัวา่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีและกลายเป็นแลนดม์าร์กข

องไมซอร์ วัดศรีจามุนดาเดวารี ( Sri Chamundeshwari Temple ) มหิศาสูร ( Mahishasura ) หรืออสูร 

ท่ีหวัเป็นควาย ซ่ึงเช่ือวา่อาศยัอยูท่ี่ไมซอร์ไดถู้กพระนาง จามุนดาเดวารี ( อวตารปางหน่ึงของพระแม่ทุรคา 

) ของภูเขาจามุนดิฆ่าตาย จึงมีการจดังาน Dussehra เพื่อฉลองท่ี ความดีท่ีชนะความชัว่ได ้

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั(5) 

 บ่าย ออกเดินทางสู่ บงักาลอร์ (ระยะทาง 209 กม. เดินทาง 3.30 ชม.) ระหวา่งทาง ผา่น 

 
 Srirangapatna เมืองศรีรังคปัตนะ น าท่านชม Srirangapatna Temple 

เป็นหน่ึงในหา้สถานท่ีแสวงบุญท่ีส าคญัของ Sri Vaishnavism ตามแนวแม่น ้า 

Kaveri  ใหท้่านไดก้ราบขอพรจากองคพ์ระวิษณุ น าท่านชม  Dariya Daulat Bagh 

พระราชวงัท่ีท าจากไมส้ัก ซ่ึงมีความสวยงามลอ้มรอบดว้ยสวนสวย  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี (N2) Paraag Hotel หรือเทียบเท่า 
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DAY 4 บังกาลอร์-พระราชวังบังกาลอร์-วังสุลต่านทิปู-พพิธิภัณฑ์ของรัฐ-วัดคเนศ-วิหารซัวบา-สวนแกบบาน--

Hulimavu cave temple-siva temple-สนามบินบังกาลอร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม พระราชวังบังกาลอร์ ( Bangalor Place ) สร้างขึ้นใน ค.ศ.1880 

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพระราชวงัวินเซอร์ขององักฎษลกัษณะแบบทิวดอร์ 

เป็นท่ีประทบัใจของพระราชา แห่งอาณาจกัรไมเซอร์ ท่ีปกครองดว้ยราชวงศว์อเดยา ( Wodeyar ) 

ปัจจุบนัเป็นของเอกชน ใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีแต่งงาน จดัแสดงคอนเสิร์ต 

และฉายภาพยนตร์ท่ีถ่ายท าในรัฐกรณาฏกะ จะไม่สมบรูณ์หากไม่ไดถ้่ายท าท่ีพระราชวงัแห่งน้ี 

ตกแต่งภายในดว้ยการแกะสลกัอนัวิจิตรในพื้นท่ี  45,000 ตารางฟุต  พาท่านเยีย่มชม ป้อมปราการ 

และ  วังสุลต่าน ทิปู ( Tipu’s Sultan Fort & Palace )  ท่ีเป็นอนุสรณ์การต่อสู้ ของ Tipu Sultan 

ต่อการปกครองขององักฤษมีประตูโคง้แกะสลกัท่ีสวยงามในรูปแบบอิสลาม ใชเ้วลาในการก่อสร้าง 10 ปี 

ประกอบดว้ย 

โครงไม ้2 ชั้น สุลต่านใชเ้ป็นท่ี ปฏิบติัราชการ วงัสุลต่านทิปู อยูบ่นถนนอเวนิว ปัจจุบนัท าเป็นพิพิธภณัฑ ์

พาท่านผา่นชม พิพิธภณัฑข์องรัฐ ( Government Museum ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าท่ีสุด แห่งหน่ึงของอินเดีย 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1866 โดยตวัอาคารไดรั้บการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ คลาสสิก 

ภายในพิพิธภณัฑร์วบรวมศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การแกะสลกั และเหรียญต่างๆจ านวนมาก 

เคร่ืองประดบัเพชรพลอย และศิลปะยอ้นยคุไป  5,000 ปี ในสมยัเฮนโจดา พาท่านผา่นชม 

มหาวิทยาลยัเซนตแ์มรี ( St. Mary’s Basilica Bangalore ) 

เป็นมหาวิหารท่ีตั้งอยูใ่นเขตปกครองของบงักาลอร์ในอินเดีย รัฐกรณาฏกะ ถูกสร้างโดย Ashok ajith 

Kumar.It เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดในบงักาลอร์ ส าหรับเทศกลท่ีมีช่ือเสียงฉลองเซนตแ์มร่ี 

จดัขึ้นในเดือนกนัยายนของทุกปี ซ่ึงจะมีผูศ้รัทธาหลัง่ไหลเขา้มาจ านวนมากทั้งในและรอบๆบงักาลอร์ 
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ผา่นชมย่าน IT ของเมืองบังกาลอร์ 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลยับงักาลอร์เป็นสถาบนัผลิตบุคลากรดา้นไอทีโดยเฉาะซ่ึงบริษทัชั้นน าต่างๆตั้งอยูท่ี่ 

Electronic City เมืองอุตสาหกรรมไอทีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ผา่นชม Vidhana Soudha  สร้างในปี 1954 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบ neo Darvidian สร้างดว้ยหินแกรนิต ประกอบดว้ย 4 โดม มีสิงห์ 4 หวั 

ตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้ เป็นสัญลกัษณ์ของกษตัริยอิ์นเดีย อาคารแห่งน้ีเป็นท่ีท าการของสภานิติบญัญติั 

และส านกังานรัฐบาลหอ้งสมุดสาธารณะ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8)ท่ี ภตัตาคาร Chung (อาหารจีน) 

บ่าย ชม big bull temple วัดวัวสีน ้าเงิน นนทิ หรือ อุสุภราช เป็นช่ือโคเผือกท่ีเป็นพาหนะของพระศิวะ ก าเนิด

 มาจากเม่ือคร้ังกวนเกษียรสมุทร พระกศัยะตอ้งการใหน้างโคสุรภีเป็นพาหนะประจ าพระองค ์ชาวฮินดูจึง

 ไม่ฆ่าและกินววั ภายในมีววัตวัใหญ่มาก น าท่านลอด Hulimavu cave ภายในมี siva temple หรือ วดัพระ 

 ศิวะ วดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู ก่อนถึงองคพ์ระศิวะ จะพบกบั องคพ์ระคเณศ ใหท้่านไดส้ักการะ  

ชม Ganesh Temple Kalyan Nagar สักการะองคพ์ระคเณศ องคใ์หญ่ของเมืองเมืองบงักาลอร์ 

แลว้เดินทางสู่ สนามบินบงักาลอร์ 

20.20 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E75 เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

DAY 5 สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย 
ขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว 
ไดต้ามรายการ 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่/ พกั 2 -3 ท่าน พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

27 - 31 / 7 /65 
11 - 15 / 8 / 65 
23 - 27 / 9 / 65 

13 - 17 / 10 / 65 
21 - 25 / 10 / 65 

19,999  บาท 
20,999  บาท 
19,999 บาท 
22,222  บาท 
22,222 บาท 

3,999  บาท 
3,999  บาท 
3,999  บาท 
3,999  บาท 
3,999  บาท 

 
เง่ือนไขการจอง  (ท่ีท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนั่ง)  
* ทางบริษทัฯ เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงิน 13,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน  
**ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วนั 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✔ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัเส้นทาง สุวรรณภูมิ-บงักาลอร์ โดยสายการบินอินดิโก ้

✔ ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  

✔ ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงห้อง) 

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 

✔ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ 

✔ ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

✔ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท) แต่ทั้งน้ีย่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
● ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
● ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
● ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
● ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
● ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
● ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
● ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
● ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ 1,500  บาท  , หวัหนา้ทวัร์คนไทยแลว้แต่ความพอใจของลูกคา้ 
●   ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 
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เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 

● รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
● ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 

กรณีท่ีท่านถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) 
และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 
เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ 
เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

● ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

● หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
● ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ 

ไม่ครบตามท่ีก าหนดไว ้
● ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 
ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

● กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ 
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

● บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม 
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ 
ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 

● โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่ารวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได ้

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#other_condition
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● กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข 
และขอ้ก าหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษทัฯ 
ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 
● บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 

เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม 
การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง 
หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

● หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

● บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

● ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

● บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 
ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 
 
 
 
 
 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#irresponsibility
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เอกสารท่ีต้องใช้เพ่ือการเข้าประเทศอนิเดีย 
 1.  Passport เล่มแดง อายพุาส  ตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป  / 180 วนัขึ้นไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ตอ้งไดรั้บวคัซีน ขั้นต ่าคือ 2 เขม็  เอกสารวคัซีนท่ีใชค้ือ  

     - พาสวคัซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

