
 



 

17.00 น. พร้อมกันที� สนามบินดอนเมือง
ไลอ้อนแอร ์Thai lion Air (SL) 

20.15น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ
 

22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามนานาชาติ 
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป นที�เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที�
(เวลาท้องถิ�นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 
ของท่านเพื�อสะดวกในการนัดหมาย

ที/พัก  THE FREN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 
(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั>น นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 

ชื�อเสียงที�สุดในเมืองมุมไบ 
งวงหันไปทางขวาถือว่าเปCนประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั>งหมดในโลก
พิฆเนศทั1งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย
สักการะพระองค์  

เที/ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ 
จากนั>น เดินทางสู่เมืองมหัตระยะทางประมาณ

วันที/สอง เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก
     

วันแรก  ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 

ดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั>น 3 ประตู 7เคาน์เตอรส์ายการบินไ
Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

มุมไบ ประเทศอินเดิย โดยเที�ยวบินที� SL 218 

ท่าอากาศยานสนามนานาชาติ ฉัตรปาตี ศวิะจี เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป นที�เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที�
เวลาท้องถิ�นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30

ของท่านเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) 
หรอืเทยีบเท่าระดับ 4*ที/เมืองมุมไบ 

โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 1) 
สักการะแห่งที/ 1 วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple)

ชื�อเสียงที�สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศที�นี�มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที�อื�นตรงที�
ถือว่าเปCนประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั>งหมดในโลก

พิฆเนศทั1งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย

บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื>อที/ 2) 
ระยะทางประมาณ80 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาเดินทาง

วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต•เทวสถานศรวีรทาวินายัก
    � (เช้า/กลางวัน

กรุงเทพฯ • มุมไบ      
 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นําท่าน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป นที�เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที� 

30 ชั�วโมง กรุณาปรับนา:ิกา

โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก

 

Siddhivinayak Temple)ได้ชื�อว่าเป นวัดที�มี
องค์พระพิฆเนศที�นี�มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที�อื�นตรงที�

ถือว่าเปCนประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั>งหมดในโลก ผู้คนที�นับถือพระ
พิฆเนศทั1งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสายผู้ที�มา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) 

เทวสถานศรวีรทาวินายัก• เมืองปูเน่  
กลางวัน/เย็น) 

� (-/-/-) 



 นําท่านสักการะแห่งที/ 2 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก (Shri Varad 
Vinayak)โดยองค์นี1หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารที�
ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี1ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน=ามันที�มีความเชื�อว่าไม่เคยมอด
ดับตั1งแต่ป>คริสต์ศักราช 1892 โดยมี ปลายยอดโดมทําด้วยทองคํา และเป นเทวสถานแห่งเดียวที�
อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจํานวน 4 เชือก อยู่ทั1ง 4 
ด้านผู้ใดที/มาสักการะ จะมสุีขภาพรา่งกายแข็งแรง ลบล้างคุณไสย์ มนต์ดําต่างๆได้ 

เย็น  �บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 3) 
ที/พัก  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ที/เมืองปูเน่ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 4) 
จากนั>น นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 3เทวสถานศรจิีนดามณี (Shri Chintamani)ตั1งอยู่ที� เทอูร์ ห่าง

จากเมืองปูเน่ประมาณ 25 กิโลเมตร เป นหนึ�งในเทวสถานในกลุ่มอัษฏวินายักกะที�มีชื�อเสียงมาก
ที�สุดแห่งหนึ�ง เทวตํานานจากมุทคลปุราณะเล่าว่า กษัตริย์อภิจิต และ พระนางกุนวตี ทรงมี
พระโอรสชื�อ คณราช ได้บําเพ็ญเพียรต่อองค์พระศิวะจนได้รับพรให้มีอํานาจเป นใหญ่ในโลกทั1ง
สาม วันหนึ�งคณราชและกองทหารที�ติดตามออกมาล่าสัตว์ได้ผ่านมาทางอาศรมของ ฤาษีกปHละ 
(กปHล) จึงได้ขอพักเหนื�อยบริเวณอาศรม พระฤาษีมีความเมตตาให้การต้อนรับ พร้อมทั1งเชิญราช
บุตรและผู้ติดตามกินอาหารที�อาศรม พระฤาษีใช้ แก้วจินตามณี (จินดามณี-แก้วสารพัดนึก) 
เนรมิตอาหารเลี1ยงคณราชและกองทหารทั1งหมด เมื�อคณราชทราบว่าพระฤาษีมีแก้วที�ทรงคุณ
วิเศษ เกิดความโลภอยากได้จินดามณีมาก ถึงกับเอ่ยปากขอเอาดื1อๆ ฝLายพระฤาษีเห็นว่าเป นของ
ประทานจากองค์พระอินทร์ จึงปฏิเสธ เมื�อขอไม่ได้คณราชจึงใช้กําลังแย่งชิงจินดามณีมาเป นของ
ตน อาศรมของพระฤาษีตกอยู่ในความลําบากเดือดร้อน เพราะขาดแคลนอาหารที�จะนํามาเลี1ยง
คนในอาศรม ฤาษีกปHลจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระคเณศ คืนนั1นคณราชฝMนไปว่าฤาษี
กปHลได้ยกกองกําลังมาเพื�อนําจินดามณีกลับคืน หนึ�งในพลเสนาของพระฤาษีได้ตัดหัวคณราชด้วย
ขวาน รุ่งเช้าจึงจัดแต่งกองกําลังเพื�อไปสังหารฤาษีกปHล พระคเณศเสด็จมาช่วยฤาษีกปHล ทําลาย

วันที/สาม ปูเน่ •เทอูร•์เทวสถานศรจิีนดามณ ี• โมเรกาวน์ • เทวสถานศรมียุเรศวร • สิทธิเทก • เทวส
ถานศรสิีธิวินายกะ  • เมืองปูเน่    � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



กองกําลังของคณราชจนหมดสิ1น คณราชเข้าต่อสู้กับองค์พระคเณศ สุดท้ายถูกพระคเณศสังหาร 
มหาราชอภิจิต บิดาของคณราช นําแก้วจินดามณีมาคืนแก่ฤาษีกปHล และขออภัยโทษในสิ�งที�คณ
ราชทํา พระฤาษีอธิษฐานให้พระคเณศประทับอยู่ที�นี�ตลอดไป และได้ถวายแก้วจินดามณีนั1น
ประดับแด่องค์พระคเณศ พระคเณศที�เทวสถานแห่งนี1จึงมีพระนามว่า "ศรีจินดามณี" 
ผู้มาสักการะองค์ "พระศรจิีนดามณ"ี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี 

 

จากนั>น นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 4เทวสถานศรมียุเรศวร (Shri Mayureshwar)ประดิษฐานอยู่ที� 
โมเรกาวน์ (Morgaon) กษัตริย์จักรปาณี และ พระนางอัครา ได้ทําพิธีขอบุตรจาก สุริยเทพ เมื�อ
ทรงครรภ์พระนางก็ไม่สามารถทนความร้อนแรงที�เกิดจากทารกในครรภ์ได้ จึงขับทารกออกจาก
ครรภ์ และได้นําตัวอ่อนของทารกไปฝากไว้กับ พระสมุทร ในทะเล บังเกิดเป นทารกที�มีกายสีแดง 
พระโอรสได้รับพระนามว่า สินธุ เพราะถือกําเนิดจากทะเล เมื�อสินธุเติบโตขึ1น บําเพ็ญตบะพรUา
สวดมนตราภาวนาต่อองค์พระสุริยเทพเป นเวลาถึงสองพันป> จนสุริยเทพพอพระทัย จึงเสด็จมา
ให้พรสินธุขอพรให้เป นอมตะ สุริยเทพประทานหม้อน=าอมฤตโดยบอกว่า ตราบใดที�น=าอมฤตนี1ยัง
อยู่ในท้อง ก็จะไม่มีผู้ใดฆ่าสินธุได้ เมื�อได้พรแล้วก็กลับมายังอาณาจักรสืบราชสมบัติต่อจากพระ
บิดา แต่นิสัยใจคอนั1นดุร้ายเหี1ยมโหดดังอสูร จับเทวดานางฟWากักขัง จนบรรดาทวยเทพต้อง
ร่วมกันอ้อนวอนต่อองค์พระคเณศให้ช่วยเหลือ พระคเณศทรงประทับมาบนหลังนกยูง ใช้ขวาน
ผ่าท้องสินธุ เอาหม้อน=าอมฤตออกจากท้องแล้วสังหารสินธุด้วยการตัดหัว หลังจากที�หัวของสินธุ
ขาดก็เกิดเป นสีแดงสดใสสาดไปทั�วทั1งสวรรค์ บังเกิดเป นผงเจิมสีแดงสดที�ใช้ในการบูชาเทพเจ้า 
ผงนี1จึงมีชื�อเรียกอีกอย่างว่า "ผงสินธู"  ผู้ที/มาสักการะองค์ "พระศรมียุเรศวร" จะปราศจาก
อุปสรรคและอันตรายใดๆมาแผ้วพาน 

 

เที/ยง                  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื>อที/ 5) 

จากนั>น  เดินทางสู่เมืองสิทธาเทกอยู่ห่างจาก เทอูร์ 74 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. ) 
นําท่าน เดินทางสักการะแห่งที/ 5เทวสถานศรสิีทธิวินายกะ (Shri Siddhivinayaka)ประดิษฐานอยู่ที� 

สิทธาเทกในคเณศ ปุราณะ ได้กล่าวถึงตํานานเทวสถานแห่งนี1ว่า ในขณะที� พระพรหม รังสรรค์
โลกและสรรพสิ�งทั1งหลายอยู่นั1น ครั1งนั1นพระองค์ได้ให้กําเนิดเทวีขึ1น 2 องค์คือ พระนางพุทธิ และ 
พระนางฤทธิ  พระองค์ได้ประทานบุตรีทั1ง 2 องค์นี1ให้เป นชายาแก่ พระคเณศ ในเวลานั1น องค์
พระหริวิษณุเทพ (พระนารายณ์) อยู่ในระหว่างบรรทมสินธ์ุ ณ เกษียรสมุทร มูลพระกรรณ(หรือขี1



หู) ของพระวิษณุ 2 เม็ดได้ไหลออกมาจากพระกรรณ กลายเป นอสูร 2 ตนคือ มาธุสูร และ ไกต
ภสูร พวกอสูรได้ก่อกวนองค์พระพรหมจนต้องเสด็จไปพึ�งพระวิษณุ เมื�อทราบเรื�องราวของอสูร
แล้วจึงได้เสด็จไปปราบอสูรทั1งสอง แต่ก็ไม่สามารถกําราบอสูรลงได้ พระองค์จึงเสด็จไปพบองค์ 
พระศิวะ เพื�อปรึกษาหนทางที�จะปราบอสูร หลังจากนั1นองค์พระคเณศปรากฎต่อพระวิษณุและให้
พรในการปราบอสูร พระวิษณุเทพจึงสามารถสังหารอสูรทั1งสองลงได้สําเร็จ หลังจากนั1นพระวิษณุ
จึงสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ขึ1น เพื�อครอบสวยัมภูมูรติของพระคเณศ ณ สถานที�แห่งนี1ที�ทําให้
พระองค์มีชัยชนะในสงคราม พระคเณศได้ประทานนามแก่เทวสถานแห่งนี1ว่า "สิทธิวินายกะ" 

 ผู้ใดได้สักการะองค์ "ศรสิีทธิวินายัก" นี>จะประสบความสําเรจ็ในการงานทุกประการ 
 

จากนั>น เดินทางสู่เมืองปูเน่  
เย็น �บรกิารอาหารคjา ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 6) 
ที/พัก  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ที/เมืองปูเน่ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 7) 
จากนั>น นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 6วัดศรมีหาคณปติ (Sri Mahaganapati) แห่งเมือง รนัยันกาวน์

เทวตํานานเล่าว่า ขณะที�ฤาษีคฤตสมาชนั�งบําเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป นกุมารน้อยผิวสี
แดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนตร กุมารน้อยบําเพ็ญเพียรกว่าห้าพันป>ทําให้พระ
พิฆเนศพอใจเป นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอํานาจเหนือ 3 โลก พระ
พิฆเนศให้ตามที�ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาททองคํา ประสาทเงิน และประสาท
โลหะให้ และตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรีปุระ และวันใดที�เจ้าชั�วร้าย ประสาทเหล่านี1จะถูก
ทําลายและเจ้าจะถูกทําลายเสวยศรดอกเดียวของพระศิวะ บิดาแห่งข้า” ต่อมาตรีปุระลําพองตน
รุกรานทั1ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบ และหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศแล้วพระ
ศิวะก็ปราบตรีปุระได้สําเร็จ จึงเชื�อว่าเทวสถานแห่งนี1เป นสถานที�ที�พระศิวะบวงสรวงต่อพระ
พิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติจะทําให้มีอํานาจยิ�งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและ

วันที/สี/  รนัยันกาวน์  • โอซาร ์• วัดศรวิีฆเนศวา• เลนยาตร ี• วัดศรคีรีจัีตมา• ปูเน่    
         � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



อุปสรรคทั1งหลายได้สําเร็จผู้ที/มาสักการะองค์ "ศรมีหาคณปติ" ที/นี/จะได้รับความสําเร็จสบ
ปรารถนา 

 

เที/ยง                  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื>อที/ 8) 

จากนั>น เดินทางสู่เมืองโอซาร์(ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 7 วัดศรี
วิฆเนศวา (Sri Vighneshwar)ประดิษฐานอยู่ที� โอซาร์เทวะสถานแห่งนี1มีชื�อเสียงมากในเรื�อง
ความงดงามทางสถาปMตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที�เป นทองคําและความงดงามของพวงมาลัยที�
ประดับอยู่ที�ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมาจากเทะวตํานานว่า กษัตริย์ อภินันทะ
ประกอบพิธีบูชายัญเพื�อจุติมาเป นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั1นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื�อส่งไป
ทําลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนนี1กลับทําลายพิธีทั1งหมดทําให้ธรรมะเลือน
หายไปจากทั1งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระ
พิฆเนศใช้อํานาจสยบอํานาจทั1งหมดของอสูรทําให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระ
พิฆเนศเพื�อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื�อของตัวเองรวมกับพระนามของ
พระองค์เพื�อล้างบาปและเป นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที�นี�จึงถูกขนานนามว่า “ศรี
วิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย  

เชื/อว่าผู้ที/มาสักการะองค์ศรวิีฆเนศวรก่อนทําการใดๆ จะทําการนั>นได้สําเรจ็ราบรื/น ไรอุ้ปสรรค 
นําท่านเดินทางสู่เมืองเลนยาตร(ี ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.) 

 

จากนั>น นําท่านเดินทางสักการะแห่งที/ 8วัดศรคีีรจัีตมา (Sri Girijatmaj)ประดิษฐานอยู่ที� เลนยาตร ี
ตั1งอยู่ในถ=าบนภูเขาริมแม่น=ากุกดี เมืองเลนยาตรี (Lenyadri) ซึ�งครั1งหนึ�งถ=าที�ภูเขาแห่งนี1 ได้ขุด
เจาะเพื�อเป นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ�มเสื�อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรือง และ
ภายในถ=าแห่งนี1ก็เกิดปาฏิหาร มีพระพิฆเนศเกิดขึ1นมาทําให้ชาวฮินดูขึ1นมายาตรามหาเทพ จึงทํา
ให้ถ=าแห่งนี1กลายเป นถ=าของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ1นบันได 283 ขั1น 
เทวะตํานานแห่งนี1เล่าว่า พระแม่ปารวตี (พระอุมาเทวี) ต้องการโอรสมากจึงได้ทําพิธีปMนยากพรต 
(บุญยักวริตะ) ขึ1นเพื�อเป นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนําของพระศิวะเป นเวลาหนึ�งป> 
ทําให้พระวิษณุโปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกําเนิดเป นบุตรของพระแม่อุมาเทวี และ
สถานที�ที�พระแม่อุมากระทําพิธีก็คือเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี1นี�เอง จึงเชื�อกันว่า พระพิฆเนศเป น
อวตารปางหนึ�งของพระกฤษณะด้วยการยาตรามายังถ=าเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี1ก็เพื�อขอบุตร 
ซึ/งผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี>จะทําให้ผู้ที/ยังไม่มบุีตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที/นี/



จะประสบความสําเร็จสมหวังเสมอและ จะได้บุตรที/ดีเฉลียวฉลาดและมีปrญญาหลักแหลม
เหมือนดังองค์พระคเนศ และที�บริเวณถ=าแห่งนี1สามารถชมวิวทิวทัศน์ที�สวยงามของเมืองเลนยา
ตรีได้อีกด้วย 

คjา �บรกิารอาหารคjา ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 9) 
ที/พัก  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ที/เมืองปูเน่ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื1องต้นเท่านั1น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื>อที/ 10) 
จากนั1น นําท่านสักการะแห่งที/ 9องค์ดัtกดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปvติ (Dagadusheth Halwai Ganapati)

ประดิษฐานอยู่ที� เทวลัยพระพิฆเนศวร เมืองปูเน่เป นองค์พระพิฆเนศหล่อจากทองคํา ตกแต่งด้วย
เครื�องทรงและเครื�องประดับจากทองคําแท้ ความสูง 7.5 ฟุต เชื/อกันว่าผู้ใดที/ได้มาสักการะจะ
ประสบความสําเรจ็ในหน้าที/การงาน รjารวยเงินทองแบบมหาศาล 

 

พิเศษ!!! รว่มพิธ ีAbhishekam ที/ Dagdusheth Temple 
 

จากนั1น เดินทางสู่เมืองปาล ี(PALI)(ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ช.ม.)  นําท่านสักการะแห่งที/ 10เทวรูปพระ
พิฆเนศ ณ เทวสถานศรบัีลลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali)โดยสวยัมภูมูรติองค์นี1หันพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) 
ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน 
เหยียบขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูปบริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี1จะปรากฏ เทวส
ถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที�ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึ�งสันนิษฐานว่าเป นหิน
พระเคณศเดียวกับที�ถูกนายกัลยัน บิดาของ เด็กหนุ่มบัลลาเขวี1ยงทิ1งผู้ใดที/มาสักการะจะได้รับ
ความสุขทั>งครอบครวั 

 
จากนั>น  นําท่านเดินทางกลับเมือง มุมไบ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั/วโมง) 

วันที/ห้า ปูเน่ • วัดศรมัีนต์ ดัtกดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ•เมืองปาล ี•เทวสถานศรบัีลลาเลศวา • 
มุมไบ•ประตูสู่อินเดยี•วัดพระแม่ลักษม•ี สนามบินมุมไบ  � (เช้า/กลางวัน/-) 



เที/ยง                  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื>อที/ 11) 

 
จากนั>น นําท่านสู่ ประตูสู่อินเดยี GATE WAY เป นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย ที�ตั1งอยู่ในนครมุม

ไบ ประเทศอินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างขึ1นเพื�อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของพระเจ้า
จอร์จที� 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เมื�อป> 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์ สถาปMตยกรรมที�
ใช้คือแบบอินเดีย-ซาราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรีย์สร้างด้วยหินบะซอลต์ ความสูง 26 
เมตร (85 ฟุต) ใช้เวลาสร้างสําเร็จในป> 1924 
ปMจจุบันใช้เป นสัญลักษณ์สําหรับพิธีต้อนรับ
รัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกัน เป น
ทางเข้าประเทศอินเดียหากเดินทางมาทาง
มหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อินเดียตั1งอยู่หน้าน=า
ที�อะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใต้ของนครมุมไบ 
มองออกไปคือทะเลอาหรับบางครั1งเรียกว่าเป นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปMจจุบันเป นสถานที�
ท่องเที�ยวสําคัญของเมือง 

 
จากนั>น นําท่านสักการะ วัดพระแม่ลักษมีเป นวัดที�มีชื�อเสียงที�สุดของอินเดีย สร้างขึ1นในป> 1831 โดย

พ่อค้าชาวฮินดู ภายในประดิษฐานเทวรูปทองคํา
พระแม่ลักษมี (Mahalakshmi)ผู้ที�มากราบไหว้
บู ช า แ ห่ ง นี1  จ ะ ป ร ะ ส บ แ ต่ ค ว า ม รU า ร ว ย 
ความสําเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแม่กาล ี
(Mahakali)คือผู้ปกปWองเราจากสิ�งไม่ดี , พระแม่
สุรัสวตี (Mahasaraswathi)คือผู้บันดาลความ
เฉลี�ยวฉลาด ปMญญาเป นเลิศ การงานสําเร็จ ซึ�งวัดแห่งนี1เป นที�นิยมของชาวอินเดียเดินทางมา
กราบไว้สักการะมากมาย 

 
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดยีเพื�อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
โดยเที�ยวบินที�SL 219 

23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมุมไบ มุงหน้าสู่ ประเทศไทย  



 
05.35+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************************* 

 

อัตราค่าบรกิารและเงื/อนไขรายการท่องเที/ยว 

ตาราง ราคา อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพฆิเนศ 8 องค์ (SL)6 วัน 4 คืน 
วันเดินทาง ไฟลท์บิน จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดี/ยว 

11– 16 ส.ค. 65 SL218/SL219 15+1 29,999 29,499 28,999 6,000 

24 – 29 ส.ค. 65 SL218/SL219 15+1 26,999 26,499 25,999 6,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย.65 
(ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถ)ี SL218/SL219 15+1 27,999 27,499 26,999 6,000 

07 – 12 ก.ย. 65 
(ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถ)ี SL218/SL219 15+1 28,999 28,499 27,999 6,000 

14 – 19 ก.ย. 65 SL218/SL219 15+1 27,999 27,499 26,999 6,000 

21 – 26 ก.ย. 65 SL218/SL219 15+1 28,999 28,499 27,999 6,000 

28 ก.ย. – 03 ต.ค.65 SL218/SL219 15+1 28,999 28,499, 27,999 6,000 

05 – 10 ต.ค. 65 SL218/SL219 15+1 28,999 28,499 27,999 6,000 

12 – 17 ต.ค. 65 SL218/SL219 15+1 30,999 30,499 29,999 6,000 

19 – 24 ต.ค. 65 SL218/SL219 15+1 30,999 30,499 29,999 6,000 
 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป� บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานี>รวมรายการทัวรแ์ละตั�วเครื/องบนิแล้ว** 
 

วันที/หก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ         



อัตราค่าบรกิารรวม 
� ตัpวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บอมเบย์-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai lion Air (SL)เป นตัpวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้อง

เดี�ยว) 
� ค่าระวางน=าหนักกระเปsาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปsาถือขึ1นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิvในการสลับมื1อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� น=าดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ(รถโค้ช 18 ที�นั�ง) 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทย 
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
� ภาษีน=ามันและภาษีตัpวทุกชนิด(สงวนสิทธิvเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ1นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000บาท(เป นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้
เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
× ค่าน=าหนักกระเปsาเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั1งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
 



× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม  
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

× วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเปCนแบบ E-VISA1,000 บาท ค่าดําเนินการ500บาท (เปCนแบบเข้า-ออกได้ 1 
ครั>งและอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน)**เงื�อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศ

อินเดีย** 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ40 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน=าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั�วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองภาษาอังกฤษ 

เงื/อนไขการสํารองที/นั/งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 15,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั1นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ1นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั1งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้
ทั1งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั1งหมดไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั1งสิ1น 

• ยกเลิกการเดินทาง0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvเก็บเงินค่าทัวร์ทั1งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั1งสิ1น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั1งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิvยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั1งสิ1น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิvยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั1งสิ1น 



• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิvเก็บเงินค่าทัวร์ทั1งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข
ใดๆทั1งสิ1น 

กรณีเจ็บปLวย : 

• กรณีเจ็บปLวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั1งนี1ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป นจริง 

• ในกรณีเจ็บปLวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการคืนเงินทุกกรณี 
 
 
 

เงื/อนไขอื/น ๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการเก็บค่าใช้จ่ายทั1งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ1นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึ1นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิv
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัpวภายใน เช่น (ตัpวเครื�องบิน, ตัpวรถทัวร์, ตัpวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั1ง
ก่อนทําการออกตัpว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัpวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป นพิเศษเช่นการขอใช้วีลแชร์ที�สนามบินกรุณาแจ้งบริษัทฯ
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทางหรือเริ�มตั1งแต่ท่านจองทัวร์มิฉะนั1นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้าทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิvในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ1นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน=าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั1งสิ1น 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื/อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าทัวรทั์>งหมด โดยไม่มเีงื/อนไขใด ๆ ทั>งสิ>น 



• กรณีท่านเป นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั1งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั1งหมด 

เอกสารที/ใช้ในการยื/นวซ่ีาประเทศอินเดยี 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

� สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที�ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือน 

� รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ1ว พื1นหลังสีขาวเท่านั1น 1รูป หน้าตรง ไม่ยิ1มเห็นฟMน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื�องประดับ  
เก็บผมให้เรียบร้อย  

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ป>บริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดา
และ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ป>บริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 
ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ป>บริบูรณ์ เปลี�ยนชื� อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล 
ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

*สแกนส ีและ เปCนไฟล์ PDF เท่านั>น* 



**การพิจารณาขึ>นอยู่กับทางสถานทูต ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดยี 
ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 

รายละเอยีดเพิ/มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิvในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั1งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี1ในกรณีที�เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี1ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื1อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเปsาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั1งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิvที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั1งสิ1น 

� ตัpวเครื�องบินเป นตัpวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั1งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี1แล้วทั1งหมด 



� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า
ทัวร์ทั1งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปMจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้า
เปลี�ยนไป ดังนั1น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป นสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น 

� กรณี “หญิงตั1งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี1อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั1งสิ1น 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน=าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื/อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัด
จําเพื/อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื/อนไขต่างๆของบรษัิทฯที/ได้ระบุ

ในรายการทัวรทั์>งหมด** 

 

******************************************************************************** 
 

 

 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสําคัญสําหรบักรอกวซ่ีาอินเดยีออนไลน์ 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั>งหมดให้ครบถ้วน เพื/อประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเปCนภาษาอังกฤษ*** 
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คํานําหน้า :  นาย   นาง  นางสาว เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:  MR.  MRS.  MS.MSTR.            MISS.    

ชื�อ/ NAME:……………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่าร้าง/DIVORCE 
ศาสนา RELIGION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที�อยู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ที�…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตําบล/แขวง……………………….........… 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์………………………..........…….. 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที�……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ตําบล/แขวง…………………..… 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………..........…. 

ประวัติครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ชื�อ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานที�เกิด……………………………………...............…. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY  PLACE OF BIRTH 

ชื�อ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานที�เกิด………………………………….............……. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY PLACE OF BIRTH 

ชื�อสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานที�เกิด……………………………………................. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND   NATIONALITY PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………... 

ชื�อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 



ที�อยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………................... 

ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………............. 

*โปรดระบุรายชื/อประเทศที/ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ป�ที/ผ่านมา (ดูจากแสตมป�เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอรต์เปCน
หลัก) (**สําคัญมาก)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……… 

*ท่านเคยได้รบัวซ่ีาประเทศอินเดยีหรอืไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา……………………………………………........…….. 

วันที/ออกวซ่ีา………………………….สถานที/ออกวซ่ีา…………………………………………ประเภทวซ่ีาที/ได้รบั……………………….....................… 
ข้อมูลของบรษัิทที/เชิญในอินเดยี (กรณวีซ่ีาธุรกิจ) 
ชื�อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………...................…… 
ที�อยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………............... 
ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์………………….......... 
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………............… 
อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
ข้อมูลที/พักที/อินเดยี / โรงแรม    
ชื�อโรงแรม / HOTELNAME: …………………..……………………………………………………………………………………………………......................……. 
ที�อยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที�……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………................. 
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………….............…... 
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………...............…. 
อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................… 
ชื�อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที�ไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………............................…… 
ที�อยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที�…………………….ตรอก/ซอย………..........……………………….หมู่บ้าน………….....…………………….. 
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์……………............…... 
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :…………………………………………………………………………………………………………………...................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


