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Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 
UK124 DAY 1  (เสาร์ 4/3/66) สุวรรณภูม ิ (BKK) มุมไบ           (BOM) 14.50 น. 17.40 น. 4.30 ชม. 
UK123 DAY 2  (ศุกร์ 10/3/66) มุมไบ         (BOM) สุวรรณภูม ิ  (BKK) 07.45 น. 13.35 น. 4.30 ชม. 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1  (เสาร์ 4/3/66)  สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบนิมมุไบ-มมุไบ Suba Galaxy - - / 



DAY 2 (อาทิตย ์5/3/66)   
มุมไบ-โมเรากาวน์-วดัศรีโมเรศวา-เทอูร์-วดัศรีจนิดามณ-ีอาเมด
นาคาร์ 

Yash Palace / / / 

DAY 3 (จนัทร์ 6/3/66)   อาเมดนาคาร์-เอลโรล่า-ออรังกาบดั Click / / / 

DAY 4 (องัคาร 7/3/66) ออรังกาบัด-อจนัต้า-ทชัมาฮาลน้อย-ออรังกาบัด Click / / / 

DAY 5 (พธุ 8/3/66) ออรังกาบัด-ปูเน่-ดัก๊ดูเศรษฐ์-โลนาวาลา-narayani dham temple 7 Apple / / / 

DAY 6 (พฤหสั 9/3/66) 
โลนาวาลา-หุบเขาแคนดาลา-มุมไบ-เกรทเวย์-ทชัมาฮาลพาเลช-
สถานีรถไฟฉัตราปตศิีวะจ-ิน า้พุเทพฟีลอร่า-วดัสิทธิวนิายคั-วดั
พระแม่ลกัษม-ีถนนครอมมา 

Suba Galaxy / / / 

DAY 7 (ศุกร์ 10/3/66) สนามบินมมุไบ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - / / - 



 



 
DAY 1  (เสาร์ 4/10/66) สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินมุมไบ                                            -  / - / L 
11.50 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู7 เคาน์เตอร์Q สายการบิน Air Vistara โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก 
(น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม , ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม./ได1้ใบ) 

14.50 น. โดยสายการบิน AIR VISTARA เท่ียวบินท่ี UK124 เหินฟ้าสู่ มุมไม  



 รับประทานอาหารอาหารค ่า (1)บนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึง CHHATRAPATI SHIVAJI INTERNATIONAL AIRPORT (สนามบินมุมไบ) ประเทศอินเดีย(เวลาท่ี

อินเดีย ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
พกัที ่(N1)          มุมไบ โรงแรม Suba Galaxy หรือเทียบเท่า  

  
 

DAY 2  (อาทติย์ 5/10/66)  มุมไบ-โมเรากาวน์-เทอูร์-อาเมดนาคาร์                                             B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) ค าวา่ "โมเร" หรือ 

"มยรีุ" หมายถึงนกยงู ส่วนค าวา่ "กาวน"์ หมายถึงหมู่บา้น เพราะในอดีตหมู่บา้นแถบน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกยงูเป็น
จ านวนมาก ชม วดัศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) ตามต านานเล่าวา่พระพิฆเนศเสด็จลงมาคร้ังแรกเพื่อสังหารสินธุ 
โอรสของกษตัริยจ์นัทระปานี ซ่ึงถือตวัวา่ไดรั้บพรจากสุริยเทพใหเ้ป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระ
พิฆเนศประทบับนหลงันกยงูเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลงัจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทบัอยูท่ี่น่ีตลอดไป พระ
พิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองคเ์องข้ึนท่ีน่ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3) 

 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเทอูร์ (Theur) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง) เพื่อน าท่านไปยงั วดัศรี

จินดามณ ี(Sri Chintamani) สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจา้โมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองท่ีพระบิดาทรงบรรลุ
สัจธรรมท่ีเมืองน้ี ณ ริมฝ่ังแม่น ้ามูลามุทา ตามเทวต านานเช่ือกนัวา่เจา้ชายกานา โอรสของกษตัริยอ์ภิจิตแยง่ชิงแกว้
จินดามณี(แกว้สารพดันึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึงออ้นวอนขอใหพ้ระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเม่ือฤาษีกาปิ
ละ รบชนะและไดแ้กว้จินดามณีคืนกลบัมา จึงอธิษฐานขอใหพ้ระพิฆเนศประทบัอยูท่ี่น่ีตลอดไป และถวายแกว้จินดา
มณีนั้นประดบัแด่องคพ์ระพิฆเนศ  
เดินทางสู่ Ahmednagar อาเมดนาคาร์(ระยะทาง 113 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีเป็นฐานทพั
ของอินเดียทางทิศตะวนัตกของอินเดีย  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่(N2)          อาเมดนาคาร์ Yash Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 (จันทร์ 6/3/66) อาเมดนาคาร์-เอลโลรา-ออรังกาบัด                                            B / L / D 

      



    
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ถ า้เอลโลล่า (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6) 
บ่าย ชม ELLORA CAVES (ถ ้าจะปิดใหบ้ริการทุกวนัองัคาร ) ระหวา่งทางผา่นชม “ป้อมเดาลาตาบดั” ป้อมปราการโบราณ

รอบภูเขาดลัคีรี ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะและถูกกษตัริยอ์ลาอุดดินคลัจิ ชาวมุสลิมยดึไดใ้น พ.ศ. 1839 
กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษตัริยมุ์สลิมอยูพ่กัหน่ึง ก่อนถูกทิ้งร้างยา้ยไปสร้างเมืองออรังกา
บดั ชมซากมสัยดิท่ียงัเหลือซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับนเสาอายกุวา่ 700 ปี ถ ้าเอลโลล่า ชม
ความงามท่ียิง่ใหญ่ของหมู่ถ ้าท่ีเกิดจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหินทั้งลูกดว้ยฝีมือสาวก 3 ศาสนาท่ีแข่งขนักนัคือ ศาสนา
ฮินดู พุทธ และเชน ถ ้าเอลโลร่ามีทั้งหมด 34 ถ ้า โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ ้าทางพุทธศาสนา 12 ถ ้า ถดัมา 17 ถ ้าคือ 
เทวาลยัของชาวฮินดู และ วหิารถ ้าลกัธิ เชน 5 ถ ้า  สถานท่ีแห่งน้ี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1983 ถือ
เป็นถ ้าท่ีเกิดจากการแกะสลกัภูเขาทั้งลูกออกเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั ศาสนา  น าท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปท่ีมีอายุ
มากกวา่ 1,200 ปี ภายในถ ้ายงัมีภาพแกะสลกัอยา่งวจิิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องคพ์ระศิวะ พระพรหม  พระนารายณ์ 
พระพิฆเนศ  ชา้งเอราวณั อีกทั้งภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถ ้าท่ี 16 ถือเป็นถ ้าท่ีอลงัการท่ีสุด เป็นท่ีท่ีมีศิวลึงคเ์ป็นจุด
ศูนยก์ลาง จนไดเ้วลาเดินทางสู่ ออรังกาบดั (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(7)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่(N3)         ออรังกาบัด โรงแรม CLICK หรือเทยีบเท่า  
 

DAY 4 (องัคาร 7/3/66)  ออรังกาบัด-อจันต้า-บีบี กา มกับารา-ออรังกาบัด            B / L / D 

  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(8)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ ถ ้าอจนัตา้ ห่างจากเมืองออรังกาบาดไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน

การเดินทาง 2 ชัว่โมง ระหวา่งทาง ชมววิทิวทศัน์   
12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวนั(9)  
 ระหวา่งเท่ียวถ ้า น าท่านชม ถ า้อะจันตา ( AJANTA CAVE ) ถือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย

ถ ้าอะจนัตา“ ถ ้ามรดกโลก”(ถ ้าจะท าการปิดใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์) แบ่งออกเป็น2ยคุโดยในยคุแรกประมาณศตวรรษ
ท่ี2ก่อนคริสตศกัราช ไดถู้กสร้างออกมาในรูปลกัษณะของ” วหิาร” ( วตัถุประสงคเ์พื่อปฏิบติัสมาธิ–ของเหล่า
พระภิกษุ) และ“เจดีย“์ เพื่ออุทิศแด่องคพ์ระพุทธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขียนสีน ้าบนผนงัท่ีถ่ายทอดถึงเร่ืองราวชาดก



เขา้ใจถึงพุทธประวติัเพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสัญลกัษณ์แทนพระพุทธเจา้โดยตามความเช่ือของชาวเถรวาทยคุท่ีสอง
ประมาณคริสศตวรรษท่ี 5-6 ไดมี้การเพิ่มเติมโดยแกะสลกัพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวห์ลายพระองคบ์นเจดียแ์ละ
บนผนงัวหิารในแบบความเช่ือแบบใหม่หรือตามแบบของชาวมหายานถ ้าอะจนัตา ( AJANTA CAVES ) ถือเป็นถ ้าท่ีมี
การเจาะเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่จนไดรั้บเป็น ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกท่ีมีอายุมากกวา่2000ปีและภายในถ ้าก็
มีถ ้ามหึมาขนาดใหญ่อีกกวา่30ถ ้า โดยผนงัถ ้ามีภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีมีอายนุบักวา่1200 ปี 

 ถ ้าเบอร์2เป็นถ ้าของฝ่ายมหายานมีช่ือเสียงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวั ถ ้าเบอร์3เป็นถ ้าเลก็ๆ ไม่มีค่อยมีอะไรน่าสนใจ  
 ถ ้าเบอร์ 4 มีความกวา้งใหญ่ท่ีสุดในบรรดาถ ้าทั้งหมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร อีกทั้งพระพทุธรูปปางประทบั

ยนื ส่วน 
 ถ ้าเบอร์ 5 ยงัท าการสร้างไม่เสร็จ 
 ถ ้าเบอร์ 6 มีพระพทุธรูปปางแสดงปฐมเทศนาท่ีมีพระสรีระแตกต่างจากถ ้าอ่ืนอีกทั้งเป็นหินชนิดเดียวกบัถ ้ารอบๆ องคพ์ระพทุธรูปมี

ภาพวาดท่ีผนงัและเพดาน ทางดา้นซา้ย ของถ ้ามีตวัหนงัสือเขียนไวว้า่ MUSICAL  PILLARS (ใชส้นัมือกระแทกหรือเคาะท่ีกลางเสาจะ
มีเสียงดงักงัวาลออกมา)  

 ถ ้าเบอร์ 7 ดา้นในของถ ้า มีพระพทุธรูปแกะสลกัท่ีผนงัถ ้า ลกัษณะคลา้ยกบัคร้ังท่ีพระพทุธองคท์รงแสดง ยมกปาฏิหาริย ์แตกต่างจากถ ้า
เบอร์ 2 ตรงท่ีเป็นภาพวาด แต่ท่ีถ ้าเบอร์ 7 น้ีแกะสลกัหินแทน อีกทั้งตรงกลาง ประดิษฐานพระประธานรายลอ้มไปดว้ยพระพทุธรูป ปาง
ประทบัยนื และ เหล่าเทพเทวดา 

 ถ ้าเบอร์ 9 และ 10 เป็นถ ้าของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสูงยาว มีช่องรับแสงอยูด่า้นบน  
 ถ ้าเบอร์ 11-12-13 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัไม่มีรายละเอียด เพียงแต่ท่ีถ ้าเบอร์ 12 มีองคพ์ระประธาน  
 ถ ้าเบอร์ 14 เป็นถ ้าเลก็ๆ ท่ีนกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนัมาใชเ้ป็นส านกังาน  
 ถ ้าเบอร์ 16 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ท่ีเพ่ิงแต่งงานกบั พระนนัทะ ก าลงัเฝ้ารอพระสวามีกลบัมาดว้ยความ

โศกเศร้า ภายหลงัจากท่ีพระพทุธ องคท์รงพาพระนนัทะไปบวชภายในยงัมีพระประธานในถ ้าเช่นเดียวกนั  ฯลฯ ...จนถึงถ ้าสุดทา้ย 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองออรังกาบาดเส้นทางเดิม เพื่อชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara) สร้าง
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อร าลึกถึงพระมารดา พระนาง บีกมัราเบีย 
อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล  จนไดเ้วลาเดินทางกลบัออรังกาบดั  

   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(10)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่(N4)          ออรังกาบัด โรงแรม Click  หรือเทยีบเท่า. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY 5 (พธุ 8/3/66) ออรังกาบัด-ปูเน่-โลนาวาลา                                                                           B / L / D 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(11)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ PUNE ปูเน่ (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองท่ีส าคญั

ทางวฒันธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในมยัโบราณและชาวอินเดียเช่ือกนัวา่ เมืองปูเนแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้น
ก็คือปาฎิหารการเกิดข้ึนของพระพิฆเนศท่ีอยูใ่นเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซ่ึงเป็นพระพิฆเนศท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตรา สักการะพระพิฆเนศองคม์หาเทพแห่งความส าเร็จ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(12)ท่ี ภตัตาคาร  

 
บ่าย " น าท่านเดินทางไปยงัท่ีตั้ง เทวาลยัพระพฆิเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเนศประจ าเมือง ปูเน่ องคพ์ระพิฆเนศมีการ

ประดบัประดาดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีท าจากทองค าและเพชรนิลจินดาทัว่ทั้งองค ์จนไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็น "พระ
พิฆเนศท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในโลก จนไดเ้วลาเดินทางสู่ Lonavala โลนาวาลา (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 
1 ชัว่โมง) เป็นช่ือขุนเขา ท่ีอยูใ่นเขตปูเน่ รัฐมหาราษฎระ เป็นเมืองส าคญัท่ีอยูใ่นเส้นทางระหวา่งเมืองปูเน่และ
มุมไบ มีทางด่วนระหวา่งปูเน่-มุมไบพาดผา่น สถานท่ีน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มองหาสถานท่ีเงียบสงบ เป็นท่ีรู้จกัจากขนม
ยอดนิยมท่ีเรียกวา่ chikki' ทุกปีมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาเยีย่มชมสถานท่ีอนัแสนผอ่นคลายแห่งน้ีโดยเฉพาะในช่วง
มรสุม ในช่วงฤดูมรสุม สถานีบนเนินเขาแห่งน้ีจะมีชีวิตชีวาและต่ืนตวัมากข้ึนดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีคลัง่ไคลม้ากมาย 
Lonavala ไดช่ื้อมาจาก 'Len' และ 'Avali' ซ่ึงแปลวา่ 'ท่ีพ  านกัของหิน' โลนาวาลามีช่ือเสียงเล่ืองลือในการผลิตขนมถัว่
ตดั ชม Lonavala lake ทะเลสาบรายลอ้มไปดว้ยความงามตามธรรมชาติ ผา่น duke’s nose ภูเขาท่ีมีรูปทรงคลา้ยจมูก ดู
แปลกประหลาด น าท่านสักการะ องคพ์ระศิวะ และ พระแม่อุมาข่ีเสือ ณ  narayani dham temple วดัประจ าเมืองโล
นาวาลา 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่(N5)         โลนาวาลา 7Apple Resort หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 (พฤหัส 9/3/66)                                                                                                      B / L / D 
โลนาวาลา-มุมไบ-วดัสิทธิวนิายคั-วดัพระแม่ลกัษม-ีเกรทเวยออฟอนิเดีย-มาฮาลพาเลช 
-สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวะจิ-น า้พเุทพฟีลอร่า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(14)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

   



 เดินทางสู่ MUMBAI มุมไบ(ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) โลนาวาลา 
(LONAVALA) เป็นช่ือขนุเขา ท่ีอยูใ่นเขตปูเน่ รัฐมหาราษฎระ เป็นเมืองส าคญัท่ีอยูใ่นเส้นทางระหวา่งเมืองปูเน่และมุม
ไบ มีทางด่วนระหวา่งปูเน่-มุมไบพาดผา่น สถานท่ีน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มองหาสถานท่ีเงียบสงบ เป็นท่ีรู้จกัจากขนมยอด
นิยมท่ีเรียกวา่ CHIKKI' ทุกปีมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาเยีย่มชมสถานท่ีอนัแสนผอ่นคลายแห่งน้ีโดยเฉพาะในช่วง
มรสุม ในช่วงฤดูมรสุม สถานีบนเนินเขาแห่งน้ีจะมีชีวติชีวาและต่ืนตวัมากข้ึนดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีคลัง่ไคลม้ากมาย 
LONAVALA ไดช่ื้อมาจาก 'LEN' และ 'AVALI' ซ่ึงแปลวา่ 'ท่ีพ  านกัของหิน' โลนาวาลามีช่ือเสียงเล่ืองลือในการผลิต
ขนมถัว่ตดั ผา่น หุบเขาแคนดาลา (KHANDALA VALLEY) หุบเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยยอดเขา TIGER’S LEAP } 

RAJMACHI POINT } LION POINT น ้าตก KUNE FALLS ทุ่งดอกไม ้  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(15)ท่ี ภตัตาคาร ASIA KITCHEN(อาหารจีน) 
บ่าย สักการะ SIDDHIVINAYAK TEMPLE วดัดงัแห่งอินเดีย เป็นท่ีตั้งขององคพ์ระพิฆเนศ ท่ีตอ้งมาขอพร น าท่าน

สักการะ วดัมหาลกัษมี (MAHALAKSHMI TEMPLE) ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่แห่งเมืองกลหาปุระ สร้างเพื่อถวายพระนาง
มหาลกัษมี เทพแห่งความเจริญรุ่งเรือง ซ่ึงชาวบา้นรู้จกักนัในนาม AMBA BAI วดัน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ 
KARANDEV แห่งราชวงศ ์CHALUKYA ในศตวรรษท่ี 7(วดัน้ีค่อนขา้งเคร่งเร่ืองการถ่ายรูป หา้มถ่ายรูปทั้งภาพน่ิงและ
วดีีโอ)  

 

 
 น าท่านเดินไปยงัท่าน า้ตรง GATEWAY OF INDIA ถ่ายรูปแลนดม์าร์คบริเวณน้ี เช่น TAJ MAHAL PALACE  ผา่น

ชม THE PRINCE OF WALES MUSEUM OF WESTERN INDIA หรือ“พิพิธภณัฑแ์ห่ง เวลล”์และ “มหาวทิยาลยับอม
เบย ์(UNIVERSITY OF BOMBAY) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ี สวยงาม น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
“สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวะจิ” หรือ VICTORIA TERMINUS สถานีรถไฟ กลาง เมืองมุมไบ ซ่ึงตั้งช่ือตามพระนามของ
พระราชินีวคิตอเรียเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีไดรั้บการ ออกแบบโดย MR. F.W. STEVENS สถาปนิกชาวองักฤษ
ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้น น า ชม “น า้พุเทพฟีลอร่า” (FLORA FOUNTAIN) น ้าพุท่ีเป็นรูปป้ัน
แกะสลกัของเทพีฟลอร่า ท่ีงดงามตาม สถาปัตยกรรมกรีก ตั้งอยูใ่จกลางเมืองมุมไบ   



 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(16)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่(N6)              มุมไบ โรงแรม SUBA GALAXY หรือเทยีบเท่า  
 
 

DAY 7 (ศุกร์ 10/3/65) สนามบินมุมไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ                                         B / L / - 
05.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ  
 รับประทานอาหารเชา้(17)SET BOX 
07.45 น.  โดยสายการบิน AIR VISTARA เท่ียวบินท่ี UK123 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   
 รับประทานอาหารกลางวนั(18) บนเคร่ือง 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ :  
-เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกนัเลก็น้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาใน
การท ากจิกรรมอกีคร้ังจากหัวหน้าทวัร์  
-บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กบั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่กั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ว ได้ตามรายการ 
 
อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง     4 -10 มนีาคม 2565 ราคาท่านละ 29,999 บาท พกัเดยีว 7,999 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง  (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง)  
* ทางบริษัทฯ เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงนิ 15,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เพ่ือยืนยนัการเดนิทางพร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตาม 
หนังสือเดนิทางส่วนทีเ่หลือช าระทั้งหมดก่อนเดนิทาง 20 วนั 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✔ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยดั 
✔ ค่าน า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม  
✔  ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัสายการบินและภาษีน า้มนัของสายการบิน  
✔ ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า  
✔ ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการระบุ 



✔ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการทีร่ะบุ 
✔ วงเงนิประกนัชีวติ 1,000,000 บาท , อุบัตเิหตุ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรณ์ 
✔ ค่ารถรับส่งและระหว่างการน าเทีย่วตามรายการระบุ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถ้าม)ี 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
- ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวซ่ีาทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดนิทางไทย 
- ค่าภาษีหัก  ณ  ทีจ่่าย 3% }  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% กรณีต้องการใบเสร็จ 
- ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิด้วยบัตรเครดติ VISA 3%  
- ค่าทปิไกด์ท้องถิน่,พนักงานขบัรถ 2,000 บาท , หัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพอใจของลกูค้า  
  ( ค่าทปิ หัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า) 
-ค่าธรรมเนียม EVISA อนิเดยี (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,800 บาท) 
             (ราคาวซ่ีาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกคร้ังหนึ่ง)  
                   *หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 
 

เงื่อนไขการให้บริการ (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง) 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป **ช่วงทีไ่ม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงนิทั้งหมดมฉิะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิใน 
การคืนค่ามดัจ าทั้งหมด**(ยกเว้น กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรือโดยการผ่าน 
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้)** 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
* บริษัทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบิน และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิจาก  
การทีท่่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อนัเน่ืองมาจากการทีท่่านมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกต้อง  หรือมส่ิีงผดิกฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือ 
ภัยธรรมชาต,ิ ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวสัิย ทีท่างบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  
เช่นการเจบ็ป่วย ถูกท าร้าย หรือจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ    
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดนิทางออกหรือ 
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่างบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ 
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเทีย่วบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตัว๋เคร่ืองบนิเม่ือออกตัว๋แล้วไม่สามารถ REFUND ได้ทุกกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อ 
การเดนิทาง 
*** ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ 
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 



 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE)  
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทางทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ  
โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่่องเทีย่วพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุด 
ในการเดนิทาง ทั้งนีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจาก 
อุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีา 
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง 
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทั้งใน หรือ  
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มคีวามคุ้มครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู้่ร่วมเดนิทางถูกปฏิเสธโดย 
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรม 
ของผู้เดนิทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดนิทาง รวมถึงมส่ิีงผดิ 
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้ง 
ปวง โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ 
ท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 
REMARK 
 -ในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า 
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใช้หนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)-สถานทูตเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและไม่คืนในทุกกรณ ี
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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