
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรอิ์นเดีย : รหสั IND175 



รว่มงานแห่....มหาเทพแห่งความส าเร็จ 

พระคเณศ ณ ประเทศอินเดีย  
 
 
 
 
 
 

   เทศกาลคเณศจตรุถี : เทศกาลบูชาพระคเณศ (Lord Ganesh) เทพเจา้แห่งปัญญาและการ 

  ขจดัอุปสรรคทั้งปวง เริ่มตน้แลว้วนัน้ี โดยเทศกาลน้ีมีช่ือเรียกว่า คเณศจตรุถี (Ganesh Chaturthi) 

  หรือที่เรียกกนัทัว่ไปในปูเณ่ว่า กนัปาต ี(Ganpati Festival) เพ่ือเฉลิมฉลองวนัประสูตขิองพระองค ์ 

  ในเดือนเดือนภาทรบท (Bhadrapada) ตามปฏิทินฮินดู ปกตชิาวฮินดูจะสวดภาวนาตอ่พระคเณศ 

  ก่อนที่จะเริ่มกิจการงานส าคญัใดๆ ดว้ยเช่ือกนัว่าพระองคจ์ะบนัดาลใหค้วามปรารถนานั้นสมัฤทธ์ิผล 

  สมประสงค ์ 

8 วนั / 6 คืน (การบินไทย : TG) 
 

ก าหนดวนัเดินทาง : 7 – 14 กนัยายน 2562 
 

วนัเสารท์ี่ 7 กนัยายน 2562 (1) กรุงเทพฯ – อินเดีย (เมืองมุมไบ)   

16.30 น.    พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D  

  สายการบินไทย แอรเ์วย ์เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

18.55 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมุมไบ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG – 317  

 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (1) 

21.55 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

  (เวลาทอ้งถ่ินท่ีอินเดีย ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง)  

น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม AMBASSADOR HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 8 กนัยายน 2562 (2) ศูนยค์า้ผา้ – ชมงานซุม้รูปป้ันองคพ์ระคเณศ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (2)  

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ศนูยค์า้ผา้ ท่านจะไดพ้บกบัเส้ือผา้, รองเทา้, เครื่องประดับของชาวอินเดีย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Box Set : 3) 
 

น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม AMBASSADOR HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (4) 

16.30 น. น าท่านรว่ม “ชมซุม้รูปป้ันองคพ์ระคเณศ” (มีบริการรถรบั-ส่ง)  

 โรงแรมท่ีพกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  



วนัจนัทรท์ี่ 9 กนัยายน 2562 (3) เมืองมุมไบ – เมืองปูเน่ – ถนนลกัษมี – องคท์คัฑูเสฐ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (5)  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองปูเน โดยรถโคช้ (4 - 5 ชัว่โมง)  

 กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร NOVOTEL (6)  

 ปูเน เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองท่ีส าคญัทางวฒันธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในมยัโบราณและชาวอินเดียเช่ือกนัวา่ เมืองแหง่

น้ีเป็นเมืองแหง่พระพิฆเนศ น้ันก็คือปาฏิหาริยก์ารเกิดขึ้ นของพระพิฆเนศท่ีอยูใ่นเมืองเล็กๆ รอบเมืองปเูนถึง 8 ปาง ซ่ึง

เป็นพระพิฆเนศท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจงึเป็นเมืองเสน้ทางมหายาตราสกัการะพระพิฆเนศองค์

มหาเทพแห่งความส าเร็จ" ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นรฐัมหาราษฎร ์เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและเป็นศนูยก์ลางของการศึกษา มี

มหาวทิยาลยัและเทคโนโลยต่ีางๆ มีการคมนาคมส่งขนส่งท่ีดีเช่ือมต่อกบัเมืองใหญ่ๆมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระชอ้ปป้ิงถนนลกัษมี ตั้งช่ือตามเทพธิดาแหง่ความมัง่คัง่ลกัษมี แหล่งรวมรา้นคา้ส่ิงทอ, เส้ือผา้, เครื่องประดบั       

      ท่ีมีช่ือเสียงมานานกวา่ 60 ปี ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั        

       น าท่านแสวงบุญบชูาองคท์คัฑเูสฐ (เมืองปเูน่) : Dagdusheth Halwai Ganapati Temple (Pune) เช่ือกนัว่าเป็นองคพ์ระ

คเณศ ท่ีร  า่รวยท่ีสุดในโลก พระพิฆเนศประจ าเมืองปเูน่ องคพ์ระพิฆเนศมีการประดบัประดาดว้ยเครื่องประดบัท่ีท าจาก

ทองค าและเพชรนิลจินดาทัว่ทั้งองค ์จนไดร้บัการกล่าวถึงวา่เป็น "พระพิฆเนศท่ีร า่รวยท่ีสุดในโลก" 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม HOLIDAY INN PUNE HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัองัคารที่ 10 กนัยายน 2562 (4) เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (8)  

 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (9) 

 เดินทางกลบัสู่เมืองมุมไบ โดยรถโคช้ (4 – 5 ชัว่โมง) 

  มุมไบ (Mumbai) หรือช่ือเดิมวา่ บอมเบย ์(Bombay) เมืองท่าติดทะเลของรฐัมหาราษฏะ (Maharashtra) เป็นเมืองท่ีมี

ความหลากหลายสุดขั้ว มีเสน่หแ์หง่อินเดียตะวนัตก เพราะความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของส่ิงปลกูสรา้ง 

ความเป็นเวสเทิรน์เบาๆของแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรอิ์นเดีย (Bollywood) และศูนยก์ลางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดอีก

แหง่หน่ึงของโลก นอกจากน้ีมุมไบยงัน าเสนอความแตกต่างอยา่งสุดขั้วระหวา่งสงัคมชนชั้นสงูท่ีร า่รวยท่ีสุดในอินเดียแต่อีก

มุมนึงกลบัเป็นสลมัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเช่นกนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (10) 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัพุธที่ 11 กนัยายน 2562 (5) วดัสิทธิวินยัยคั (Siddhivinayak Temple) – ชมงานเกตวุดี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (11)  

 วดัสิทธิวินัยยคั (Siddhivinayak Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ในศาสนาฮินดสูรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นท่ี

ประดิษฐานองค ์"พระคเณศ" เทพเจา้แห่งความส าเร็จ ถือกนัวา่เป็นองคป์ระธานของเทวรปูพระคเณศทุกองคใ์นโลก 

โดยองคเ์ทวรปูมีขนาดความสงู 75 เซนติเมตร และหน้าตกักวา้ง 60 เซนติเมตร โดยงวงหนัไปทางขวา ซ่ึงมีความหมาย

วา่ใหพ้รสมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผูส้กัการะน้ันตอ้งเป็นผูท่ี้เครง่ครดัในการสวดภาวนา โดยดา้นขา้งขององค ์เทวรปูจะ

ปรากฏพระมเหสี 2 พระองค ์คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะประทบัอยูท่ั้ง 2 ดา้น ซ่ึงตั้งอยูใ่นองคม์ณฑปศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี

ท่านจะสามารถสมัผสัไดถึ้งพลงัศรทัธา ทนัทีท่ีท่านกา้วเขา้สู่ภายในวดัท่ีคลาคล า่ไปดว้ยฝงูชนท่ีมาเคารพสกัการะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (12) 

 เดินทางกลบัสู่เมืองมุมไบ โดยรถโคช้ (4 – 5 ชัว่โมง)  

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (13) 

 น าท่านเท่ียวชม “เกตวุดี” 

  โรงแรมท่ีพกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วนัพฤหสับดีที่ 12 กนัยายน 2562 (6) จดัซุม้งาน – ร่วมขบวนแห่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (14)  

 รว่มจดัซุ้ ุ มขบวนแห ่หรือ อิสระพกัผ่อน ตามอธัยาศยั  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15)  

16.30 น. น าท่านรว่ม “งานแห่องคพ์ระคเณศ พิธีสาขจ์นั ในวนัจตรุถี ณ หาดเจาปาตี” (มีบริการรถรบั-ส่ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลคเณศจตรุถี ท่ียิ่งใหญท่ี่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ เทศกาลคเณศจตรุถี 

นับเป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญท่ี่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ 

  จะกระท าในวนัแรม 4 ค า่ เดือน 9 และวนั แรม 4 ค า่ เดือน 10 ซ่ึงถือวา่เป็นวนัก าเนิดของพระพิฆเนศ เช่ือกนัวา่พระองค์

จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษยเ์พ่ือประทานพรอนัประเสริฐสงูสุดแก่ผูศ้รทัธาพระองคท่์าน เทศกาลน้ีมีการจดัพิธีกรรมบชูาและ

การเฉลิมฉลองอยา่งยิง่ใหญ่ทัว่อินเดียและทัว่โลก มีการจดัสรา้งเทวรปูพระพิฆเนศขนาดใหญ่โตมโหฬาร เพ่ือเขา้พิธีบชูา 

จากน้ันจะแหอ่งคเ์ทวรปูไปทัว่เมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิสายต่างๆ ถนนหนทางทัว่ทุกหนแหง่จะมีแต่ผูค้นออก 

มาชมการแหอ่งคเ์ทวรปูนับรอ้ยนับพนัองค ์ผูศ้รทัธาทุกคนแต่งชุดส่าหรีสีสนัสวยงาม ขบวนแหจ่ะไปส้ินสุดท่ีแม่น ้า



ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น แม่น ้าคงคา แม่น ้าสรสัวตี ฯลฯ แลว้ท าพิธีลอยเทวรปูลงสู่แม่น ้าหรือทะเล จากน้ันน าท่านผ่านชม ถนน

หลวงแหง่มารีนไดรว ์(Marine Drive) ท่ีสรา้งบนพ้ืนท่ีถมทะเล ซ่ึงมีความยาว 4.3 กิโลเมตรเรียบอ่าวมุมไบ ท่ีมีลกัษณะ

เหมือนสรอ้ยพระศอของพระราชินี ในเทศกาลคเณศจตุรถีบางแหง่มีการประกวดมณฑปและองคเ์ทวรปูทั้งในเรื่อง

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสวยงาม แมแ้ต่องคเ์ทวรปูท่ีสรา้งขึ้ นในเทศกาลก็ไม่ไดถ้กูก าหนดรปูแบบท่ีตายตวัไว ้เราจึง

เห็นการสรา้งเทวรปูพระคเณศในรปูแบบแปลกๆ เช่น พระคเณศในรปูแบบฮีโรใ่นภาพยนตรซ่ึ์งจะเห็นๆได ้เฉพาะใน

เทศกาลน้ีเท่าน้ัน เม่ือการเตรียมการต่างๆพรอ้มแลว้ จะมีการอญัเชิญเทวรปูพระคเณศขึ้ นประดิษฐานในมณฑป และเชิญ

พราหมณ์มาท าพิธีปราณประติษฐา หรือการท าใหเ้ทวรปูน้ันมีความศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมา จากน้ันจะท าการบชูา 16 ขั้นตอน

ตามหลกัศาสนาท่ีเรียกวา่ โษทโศปจาร(อุปจาระทั้ง 16) เช่นการสรงดว้ยนม ดว้ยน ้าผ้ึง การบชูาดว้ย ดอกไม ้และเคร่ือง

บชูาต่างๆ ตามดว้ยสวดมนตรท่ี์เรียกวา่ คเณศาถรวศีรษะ หรือ คเณศ อุปนิษัท ในคมัภีรพ์ระเวท และท าการบชูาดว้ย

ประทีปหรือการอารตี เป็นขั้นตอนสุดทา้ย นอกจากน้ีชาวฮินดท่ีูมีศรทัธาจะถือพรตอดอาหารหรือทานแต่มงัสวริติั ในช่วง

เทศกาล  จตุรถีอีกดว้ยเพ่ือรว่มเฉลิมฉลองส่งพระองคก์ลบัสู่สวรรคก์ารแหเ่ทวรปูขนาดใหญ่ออกจากวดัหรือเทวสถาน

ไปรอบๆ เมือง และมุ่งหน้าไปยงัแม่น ้าหรือทะเลเม่ือผูศ้รทัธาไดแ้หเ่ทวรปูมาพบกนัยงัแม่น ้าซ่ึงเป็นจุดนัดหมายแลว้ ก็จะ

ท าการ ลอยองคเ์ทวรปูพระพิฆเนศลงสู่แม่น ้าหรือทะเล เสมือนการส่งพระองคก์ลบัสู่วมิาน ผูท่ี้เขา้รว่มพิธีสวดบชูาและพิธี

ลอยเทวรปูลงน ้า จะไดร้บัความคุม้ครองจากพระองคแ์ละจะไดร้บัสิริมงคลตลอดปี 

 (อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เสียเวลาในการเท่ียวชม)  

                  โรงแรมท่ีพกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วนัศุกรท์ี่ 13 กนัยายน 2562 (7)   วดัถ ้าชา้ง - สถานีรถไฟฉัตรปตศิิวาซี – Gateway of India  

      อาคารเทศบาลมหานครบอมเบย ์– ลานซกัผา้โดมิกาต – หาดเจาพตัตี 

      ชอ้ปป้ิง – เมืองมุมไบ – กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั (16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วดัถ ้าชา้ง หรือ Elephanta Caves เป็นแหล่งมรดกโลก ของวดัฮินดท่ีูแกะสลกัเขา้ไปในถ ้าของประเทศอินเดีย สรา้งขึ้ นเพ่ือ

บชูาพระศิวะเป็นหลกั ถ ้้าเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นเกาะเอลิแฟนตา หรือเกาะการบุรี (แปลวา่ เมืองแหง่ถ ้า) ในอ่าวมุมไบ หมู่

โบราณสถานประกอบดว้ยโบสถพ์ราหมณ์ลกัธิไศวะ 5 แหง่และซากของสถปูพุทธบางส่วน เช่ือวา่สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ราว 2 

ศตวรรษก่อนคริสตศ์ตวรรศ ภายในหมู่ถ ้าเป็นรปูป้ันแกะสลกัเขา้ไปในหิน แสดงเทพฮินดแูละพุทธศาสนบุคคล แกะสลกั

ในหินบะซอลต ์เทวรปูส่วนใหญ่ถกูท าลายตดัเศียร สลกัพระพกัตรอ์อกไปหมดแลว้ รปูป้ันส าคญัหลกัของวดัคือ รปูจ าหลกั

ในหินใหญ่กอ้นเดียว ความสงู 20 ฟุต แสดงพระศิวะตรีมรูติ, นาฏราชาและโยคีชวรา  

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17)  

 สถานีรถไฟฉตัรปติศิวาชี (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรือช่ือเดิมวา่ สถานีปลายทางวิคตอเรีย (Victoria 

Terminus) เป็นหน่ึงในสถานีรถไฟท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งวคิตอเรียแบบองักฤษกบั

อินเดียแบบดั้งเดิม เป็นส่ิงปลกูสรา้งอนัเป็นมรดกตกทอดครั้งท่ีองักฤษยงัปกครองอินเดีย สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.  

  1888 แถมยงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2004 อีกดว้ย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประตเูมืองอินเดีย (Gateway of India) เปรียบเสมือนเป็นสญัลกัษญป์ระจ าเมือง ตั้งตระหง่านอยูริ่มฝัง่ทะเลทางใตข้อง

นครมุมไบ มีความสงู 26 เมตร สรา้งดว้ยหินบะซอลทสี์เหลือง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งฮินดแูละมุสลิมดงัจะเห็น

ไดจ้ากประตโูคง้และหอคอยทั้ง 4 ดา้น ลวดลายมีการตกแต่งในสไตลฮิ์นดู นัน่ก็เพ่ือเป็นอนุสรณ์ของการมาเยอืนนคร

มุมไบของพระเจา้จอรช์ท่ี 5 และพระราชินีแมรีแหง่ราชวงศ์องักฤษ และยิง่ไปกวา่น้ัน ประตเูมืองอินเดียมีความส าคญั

มากๆต่อชาวนครเพราะเม่ือครั้งท่ีอินเดียไดร้บัอิสรภาพในปี ค.ศ.1948 กองทพัสุดทา้ยขององักฤษไดเ้คล่ือนทพัออกจาก

อินเดียโดยผ่านประตแูหง่น้ีนัน่เอง 

อาคารเทศบาลมหานครบอมเบย ์(ผ่านชม) หรืออาคารท่ีท าการรฐับาลแหง่แควน้มหาราษฏระ ตึกทรงเก่าแก่

สถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรียโกธิค มีความโดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยูใ่จกลางเมือง 

 

 

  

 

 

 

 

 

ลานซกัผา้โดนิกาต (Dhobi Ghat) ลานซกัผา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหญ่จนกินเนสสเ์วลิดเ์ร็กคอรด์ยงัตอ้งบนัทึกไว ้นอกจาก

เป็นแหล่งซกัผา้ขนาดใหญ่มีผา้ตากเรียงรายสลบักนัไปมาจนสุดพ้ืนท่ีแลว้ ยงัมีความเก่าแก่มากท่ีสุดอีกดว้ย เพราะ

กรรมวธีิการซกัผา้ในแถบชุมชนน้ีถกูถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุน่กวา่ 2,000 ปี โดยวธีิซกัผา้ก็จะแตกต่างจากบา้นเราท่ีใชว้ธีิขยี้

ผา้ แต่ท่ีน่ีกลบัซกัผา้โดยการน าผา้ไปฟาดกบัน ้า ลกัษณะของลานซกัผา้ก็จะโบกปนูแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียม ไม่มีหลงัคาแต่ละ

คนจะมีช่องเป็นของตวัเอง จึงไม่ซกัรวมกนั ถือเป็นเอกลกัษณ์ความแปลกอยา่งนึงของอินเดีย 

หาดเจาพตัตี (Chowpatty Beach) เปรียบเหมือนหาดหวัหินของไทย เพราะมีกิจกรรมใหข้ี่มา้และโชวต่์างๆมากมาย ซ่ึง

ถา้พดูกนัตรงๆ แลว้น ้าทะเลก็ไม่ใส คงไม่เหมาะกบัการเล่นน ้าสกัเท่าไหร่ แต่ก็ยงัดีท่ีหาดเจาพตัตีหนัหน้าเขา้หาทิศ

ตะวนัตก ท าใหต้รงน้ีเป็นจุดท่ีชมพระอาทิตยต์กดินสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในมุมไบ นอกจากน้ีบริเวณใกล้ๆ  กนัยงัเป็นท่ีตั้งของ

ท่ีเท่ียวช่ือดงัอยา่งแนวถนนมารีนไดรฟ์ (Marine Drive) ซ่ึงเป็นทางเดินโคง้ส าหรบัคนเดินถนนเพ่ือชมววิอ่าวแบคเบยแ์ละ

ทะเลอาหรบั พรอ้มรบัลมเย็นๆ มีรา้นคา้แผงลอยขายอาหารแสนอรอ่ยและเครื่องด่ืมเย็นช่ืนใจเกือบตลอดทาง และในยาม

ค า่คืน ไฟจากถนนตลอดแนวมารีนไดรฟ์ก็ส่องประกายเหมือนไขมุ่ก แลดเูป็นเสน้โคง้วบิวบัๆ จนน ามาสู่ฉายาท่ีชาว

อินเดียเรียกกนัวา่ สรอ้ยคอของราชินี (Queen’s Necklace) นัน่เอง 

อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ีส าคญั หรือหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (18) 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมุมไบ 

23.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG – 318 

  (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (19) 

 



วนัเสารท์ี่ 14 กนัยายน 2562 (8)   กรุงเทพฯ  

05.35  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 

 

 

อตัราค่าบริการ :  

ร่วมงานแห่ มหาเทพแห่งความส าเร็จ 

พระคเณศ ณ ประเทศอินเดีย 

8 วนั / 6 คืน (TG) 

Period ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยว 

 

7 – 14 กนัยายน 2561 

 

69,999.- 

 

9,900.- 

 

***เง่ือนไขส าหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 30 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

2. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพรอ้มหน้าพาสและเมื่อท่ีนัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งท าการจา่ยเงินค่าทวัร ์

   เต็มจ านวนทนัที และเมื่อออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือตัว๋ 

  เด่ียว ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) สายการบินไทย แอรเ์วย ์และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง :  

  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = หอ้ง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  

  ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัท่าน 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ี 

  มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้อินเดีย 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

*ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น :  30 USD / ผูโ้ดยสาร 1 ท่าน 

*ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

*ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

 

 

 



เง่ือนไขการจอง  

1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 20-45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-20 วนั คิดค่าใชจ้า่ย 50% เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-10 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกรณี 

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรง  

   หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ 

   ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมด เน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้หรือจาก 

   อุบติัเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว ้

   แลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  

   ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่าง  

   ประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม  

   สถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่า  

   บริการน้ันๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี 

   อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให ้

   ทราบล่วงหน้า 

 

***เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต  

ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

