
  

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 15614 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ॐ ทัวร์มหามนตราแห่งมหาส าเร็จ ॐ 
6DAYS 4NIGHTS / THAI LION AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตามรอยเสน้ทางศกัดิส์ทิธิแ์หง่องคเ์ทพผูป้ระทานพรแหง่ความส าเร็จท ัง้ปวง 

บนดนิแดนตน้ก าเนดิแหง่ฮนิดเูทพ  

น าทา่นสกัการะ “อษัฏวนิายกะ”  อนัหมายถงึเทวสถานพระพฆิเนศท ัง้ 8   

สถานทีป่ระดษิฐานเทวรปูพระพฆิเนศ ทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิและพลงัแหง่อ านาจ 

ขององคพ์ระพฆิเนศเอง จงึถอืวา่ศกัดิส์ทิธิย์ ิง่นกั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคานีร้วมคา่วซีา่อนิเดยีแลว้ / **ไมเ่อาต ัว๋หกัออก 10,000 บาท** 

รายการทวัร ์

วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – เมอืงมมุไบ 

23.00 น. คณะเดนิทางพบกนั ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ ใหก้ารตอ้นรับดแูลความสะดวก 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง  เมอืงมมุไบ – เมอืงมาหสั – เมอืงปาล ี– เมอืงปเูน ่                              (-/L/D) 

02.25 น. เดนิทางออกจากกรงุเทพ สูเ่มอืงมมุไบ โดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL218 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,000.- 

!! อยากปงั...ตอ้งไป !! 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

05.40 น.     เดนิทางถงึสนามบนิฉัตราปตศีวิะจ ิ(ChhatrapatiShivaji) เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยีหลังผา่นพธิกีาร   
                          ตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับทา่นทีส่นามบนิ    
 (บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง) 
 (เวลาทอ้งถิน่ของเมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง) 
 

แผนทีเ่ทวสถานศกัดิส์ทิธ ิข์องพระพฆิเนศ ท ัง้ 8 องคท์ีก่ าเนดิเองตามธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นมาหสั (Mahad) ระยะทาง 176 กม. ตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของเมอืงไร

กาด (Raigad) ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีพ่ระศรวีรทาวนิายกะ (ผูป้ระทานพรอันยิง่ใหญ่) อวตาร
ขององค์พระพฆิเนศเสด็จลงมาประทานพรแก่ฤาษีคฤตสมาชผูต้อ้งค าสาป ตามต านานปรากฏใน
คเณศปรุาณะ และมทุคลปรุาณะ 

 น าทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรวีรทาวนิายกะ (SHREE VARADA VINAYAK 
TEMPLE) โดยสวยัมภมูรูตอิงคน์ี้หันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย ภายใน
วหิารทีป่ระดษิฐานพระวรทาวนิายกะแห่งนี้ไดรั้บแสงสว่างจากตะเกยีงน ้ามันทีม่คีวามเชือ่ว่าไม่เคย
มอดดับตัง้แตปี่ครสิตศ์ักราช 1892 โดยวหิารแหง่นีม้พีืน้ทีป่ระมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสงู
ประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมท าดว้ยทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดยีวทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ไป
สกัการะภายในวหิารได ้ภายนอกวหิารจะปรากฏชา้งจ านวน 4 เชอืก ประดษิฐานอยูท่ัง้ 4 ดา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ “องคท์ี ่1 พระศรวีรทาวนิายกะ” ประทานมนตราทีท่ าใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จ็บท ัง้ปวง ॐ 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงปาล ี(Pali)  ระยะทาง 73 กม. ตัง้อยู่ในเขตการปกครอง
ของเมอืงไรกาด (ฑฟรเฟก) ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีเ่ด็กหนุ่มนามวา่ “บลัลา” บตุรของนายกัล



 

 

ยนักบันางอนิทมุาต ีและเป็นผูนั้บถอืนกิายคณะพัทยะ (GANABADYA) หรอืนกิายทีนั่บถอืพระพฆิเณศ
เป็นเทพเจา้สงูสดุ ไดถ้กูพอ่ของตนหรอืนายกลัป์ยนัท าลายแท่นพธิบีชูา เขวีย้งหนิพระคเณศทิง้ และ
ไดท้ ารา้ยเด็กหนุ่มผูน้ี้ จนกระทั่งพระพฆิเนศเสด็จลงมาประทานพรใหแ้กเ่ด็กชายบัลลา และเนรมติ
เทวสถานแหง่นีพ้รอ้มกบัสวยมัภมูรูต ิณ ทีแ่หง่นี ้ตามต านานปรากฏในคเณศปรุาณะ  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรบีลัลาเลศวร (SHREE BALLALESHWAR 
TEMPLE) โดยสวยัมภมูรูตอิงคน์ี้หันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย บรเิวณ
พระเนตร และพระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดับดว้ยเพชร ประทับอยูบ่นบัลลังกไ์มแ้กะสลัก โดยม ีมสุกิะ 
หนูเทวพาหนะของพระองคท์่าน เหยยีบขนมโมทกะอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของเทวรูป บรเิวณดา้นหลัง
เทวสถานแหง่นีจ้ะปรากฏ เทวสถานศรทีนุธ ิ(SHREE DHUNDI TEMPLE) ทีป่ระดษิฐานหนิพระคเณศ 
ซึง่สนันษิฐานวา่เป็นหนิพระเคณศเดยีวกบัทีถ่กูนายกลัยนั บดิาของเด็กหนุ่มบลัลาเขวีย้งทิง้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ“องคท์ี ่2 พระศรบีลัลาเลศวร” ประทานมนตราแหง่ความสมบรูณ์พนูสขุ ทีจ่ะบงัเกดิตอ่ครอบครวั 

และคนรกั ॐ 

 ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงปเูน ่(Pune)  ระยะทางประมาณ 122 กม. เป็นเมอืงทีม่ขีนาด
ใหญเ่ป็นอนัดับ 8 ของประเทศอนิเดยี ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสงูเดคคานรมิฝ่ังแมน่ ้ามธุะ (Mutha River) 
ในอดตีเมอืงปเูน่ยังเคยเป็นศูนยก์ลางอ านาจของอาณาจักรมาราธา (Maratha Empire) ภายใตก้าร
ปกครองของผูป้กครองแควน้ พระเจา้ชาตปต ีชาหว์าจ ิ(Chatrapati Shavaji) ในปีครสิตศ์ักราช 847 
ตอ่มาในชว่งศตวรรษที ่18 เมอืงปเูน่มาถงึจดุรุง่เรอืงทีส่ดุเมือ่ไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงดา้น
การปกครองอนิเดยีอนุทวปีโดยมกีารแต่งตัง้ต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่ากับประธานาธบิดแีห่งอาณาจักรมา
ราธา  เมอืงปูเน่ ในยคุปัจจุบันถอืไดว้่าเป็นเมอืงหลวงทางดา้นวัฒนธรรมของแควน้มหารัชตะ โดยที่
เมอืงปเูน่นัน้มชี ือ่เสยีงดา้นอตุสาหกรรมการผลติรถยนต ์สถาบันการวจัิยและคน้ควา้ของภาครัฐและ
เอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืแมก้ระทั่งดา้นการศกึษา การจัดการและการอบรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL ST. LAURN BUSINESS HOTEL เมอืงปเูน ่ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (3 คนื) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงปเูน ่– หมูบ่า้นโมรากอน – เมอืงสทิธาเทค – หมูบ่า้นเทอรู ์– เมอืงปเูน ่  

                                                                                                                                 (B/L/D) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นโมรากอน (Morgaon) ระยะทาง 67 กม. หรอืหมู่บา้นนกยูง ซึง่ตัว

หมูบ่า้นมลีักษณะทางภมูศิาสตรค์ลา้ยกับนกยงู อกีทัง้ในอดตียังเป็นทีพ่ านักของฝูงนกยงูจ านวนมาก 



 

 

หมูบ่า้นแห่งนี้ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืงปเูน่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นสถานทีท่ีศ่รีษะของอสรูสนิธุ
ตกลงมา จากการท ามหายทุธก์บัพระศรมียเุรศวร ปางขององคพ์ระพฆิเนศทรงมยรุา (หรอืนกยงู 1 ใน 
3 เทวพาหนะ) เสด็จลงมาปราบสนิธุอสุรา และไดส้ังหารโดยการบั่นศีรษะของอสูรตนนี้ จนเกดิ
ปาฏหิารยิท์ีเ่ลอืดของอสรูฉาบทาไปทั่วสวรรค ์บนัดาลเป็นผงสชีาดทีใ่ชใ้นการบชูาเทพเจา้ ทีเ่รยีกว่า 
“ผงสนิธุ” และยังเป็นสถานทีเ่หล่าปัญจเทวตา ทีป่ระกอบไปดว้ย พระศวิะ พระวษิณุ พระพรหม พระ
ศักต ิและพระสุรยิะ ไดท้รงขอใหพ้ระพฆิเนศเสด็จประทับ ณ สถานทีแ่ห่งนี้ตลอดไป พระพฆิเนศจงึ
เนรมติสวยมัภมูรูต ิซึง่แสดงถงึการคุม้ครองหมูบ่า้นแหง่นีส้บืตอ่ไป ตามต านานปรากฏในคเณศปรุาณะ 

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรมียุเรศวร (SHREE MAYURESHWAR 
GANAPATI TEMPLE) โดยสวยัมภมูรูตอิงคน์ี้จะมงีวงหันไปทางซา้ย โดยมพีระมเหส ี2 พระองค ์
คอืพระนางสทิธ ิและพระนางพทุธะ ประทับอยูท่ัง้ 2 ดา้น  
เทวสถานแห่งนี้สรา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรพาหามณี ตัง้อยู่ตรงกลางของหมู่บา้นโมรากอน ลักษณะ
ภายนอกจะปรากฏเสามนิาเร่ตท์ัง้สีม่มุ มทีางเขา้ 4 ดา้น ยกก าแพงลอ้มรอบสูง 15 เมตร คลา้ยคลงึ
กบัมสัยดิทางศาสนาอสิลาม เพือ่เป็นการป้องกนัการรกุรานเทวสถานแหง่นีใ้นยคุสมยัโมกลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ  “องคท์ี ่3 พระศรมียเุรศวร” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นปราศจากอปุสรรคและอนัตรายใดๆ 

ท ัง้ปวง ॐ 
 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสทิธธิาเทค (Siddhatek) ระยะทาง 64 กม. ตัง้อยูใ่นเขตปกครอง

ของเมอืงอามาดนาคา (Ahmadnagar) ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นสถานทีท่ีพ่ระวษิณุไดท้รงท าพธิบีูชา
พระพฆิเนศ และทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนมชียัเหนืออสรูมาธุและไกตภะอสรุา และยังเป็นสถานที่
ประสตูขิองสองพระธดิาแหง่พระพรหม ผูเ้ป็นพระมเหสแีหง่องคพ์ระพฆิเนศ คอืพระนางสทิธ ิและพระ
นางพุทธะ ในชว่งเวลาทีพ่ระพรหมก าลังรังสรรคโ์ลกและสรรพสิง่ต่างๆ ตามต านานปรากฎในคเณศ
ปรุาณะ  

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย ท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรสีทิธวินิายกะ (SHREE SIDDHI VINAYAK 

TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรตอิงค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ และงวงหันไปทางขวา ซึง่มี
ความหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาทีท่ันใจ แตผู่ส้กัการะนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีเ่ครง่ครัดในการสวดภาวนา เทวส
ถานแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นสถานทีเ่ดยีวทีม่พีระสวยมัภมูรูตทิีง่วงหันไปทางขวา 
วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนนิเขาขนาดเล็ก มถีนนทีต่ัดตรงสูเ่ทวสถานแห่งนี้ ซ ึง่คาดว่าสรา้งในชว่งสมัย
สงครามกาเจนดรากาด (Battle of Gajendragad) หรือสงครามระหว่างอาณาจักรมาราธากับ
อาณาจักรมยัซอร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ॐ “องคท์ี ่4 พระศรสีทิธวินิายกะ” ประทานมนตราทีจ่ะใหป้ระสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงานทกุ

ประการ ॐ 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นเทอูร ์(Theur) ระยะทาง 89 กม. ซึง่มคีวามเชือ่ว่าเป็น

สถานทีท่ีต่ัง้อาศรมของฤาษีกปิละ ผูค้รอบครองแกว้จนิตามณีหรอืแกว้สารพัดนกึแห่งองคอ์นิทร ์และ
เป็นสถานทีท่ีพ่ระพฆิเนศเสด็จลงมาชว่ยแยง่ชงิแกว้จนิตามณีจากคณราช โอรสแหง่กษัตรยิอ์ภจิติและ
พระนางกนุวด ีผูต้กอยูใ่นอ านาจแหง่ความโลภ สดุทา้ยคณราชถกูสงัหารลง ณ ทีแ่หง่นี ้หลังจากฤาษี
กปิละไดรั้บแกว้จนิดามณีคนืมา จงึไดอ้ธษิฐานขอองคพ์ระพฆิเนศใหป้ระทับอยู ่ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป 
พระพฆิเนศจงึเนรมติสวยัมภูมูรตเิพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ ฤาษีกปิละจงึไดถ้วายแกว้
จนิดามณีประดับแดอ่งคเ์ทวรปู ตามต านานปรากฎในมทุคลปรุาณะ  

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรจีนิดามณี (SHREE CHINTAMANI  
TEMPLE) โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัออก และงวงหันไปทางซา้ย พระเนตร
ของเทวรูปประดับดว้ยเพชรนลิจนิดา ดา้นหลังวหิารแห่งนี้ มทีะเลสาบคาดัมธรีธา (Kadambteertha 
Lake) ซึง่มตี านานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรามยณะ ในตอนทีฤ่าษีโคตรมะไดส้าปแชง่พระอนิทร ์ทีม่าเสพ
สังวาสกบัภรรยาของตนผูม้นีามว่านางกาลอัจนา ซึง่เป็นแม่ของนางสวาหะ พาล ีและสุครพี หรอืย่า
ของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะไดส้าปใหพ้ระอนิทรม์โียนีขึน้ตามร่างกายจ านวนพันโยนีหรอืสหัสโยน ี
ท าใหร้่างกายองคอ์นิทรเ์กนิเป็นรูตามตัว โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะน าใหพ้ระอนิทรท์รงบูชาพระ
พฆิเนศ เพือ่เป็นการขอขมากรรมและถอนค าสาป พระพฆิเนศไดท้รงโปรดพระอนิทรด์ว้ยการใหส้รงน ้า 
ณ ทะเลสาบแหง่นี ้และรตูามรา่งกายของพระอนิทรไ์ดแ้ปรเปลีย่นเป็นดวงตาแทน จงึเป็นทีม่าของชือ่ 
พระสหัสสนัย หรอืเทพพันตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่5 พระศรจีนิดามณี” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นสมหวงั ดงัไดอ้ธษิฐานตอ่ลกูแกว้          

จนิดามณีอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์ॐ 
  
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงปเูน่ ระยะทาง 24 กม.  จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืง ณ ถนนลกัษม ี(Lakshmi Road) ที่เป็นถนนยอดนิยมของเมอืงปูเน่ ซึง่ถือไดว้่าเป็น
สวรรคส์ าหรับนักชอ้ปป้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL ST. LAURN BUSINESS HOTEL เมอืงปเูน ่ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่                     เมอืงปเูน ่– หมูบ่า้นเลนยาดร ี– เมอืงรานจานกอน – เมอืงปเูน ่           (B/L/D) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเลนยาดร ี(Lenyadri) ระยะทาง 99 กม. ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืง 

ปเูน่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีก่ าเนดิพระพฆิเนศ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระแมป่ารวต ีปางหนึง่ของพระ
อมุาเทว ีทรงท าพธิขีองบตุร โดยจ าเป็นตอ้งบ าเพ็ญเพยีรภาวนาอยูภ่ายในถ ้า ระยะเวลาผา่นไป  12 ปี 
จนกระทั่งถงึวันแรม 4 ค ่า เดือน 9 หรือวันคเณศจตุรถีในปัจจุบัน พระแม่ปารวตีไดท้รงปั้นหุ่นดนิ
เหนยีวและท าการประกอบพธิกีรรมต่ออยูนั่น้ ผลแห่งการบ าเพ็ญเพยีรภาวนาไดส้ัมฤทธิผ์ล รูปปั้นดนิ
เหนยีวกลับกลายมามชีวีติเป็นองคพ์ระพฆิเนศในวัยเยาวท์ีม่พีระชนมม์าย ุ10 พรรษา หรอืทีเ่รยีกปาง
อวตารนีว้า่ “บาล คณปต”ิ ตามต านานปรากฏในคเณศปรุาณะ 

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรคีรีจีตัมากา (SHREE GIRIJATMAKA 
TEMPLE) โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื และงวงหันไปทางซา้ย 

 เทวสถานแหง่นีเ้ป็นเทวสถานแหง่เดยีวทีม่ลีักษณะแตกตา่งจากเทวสถานแหง่อืน่ เนื่องจากเป็นเทวส
ถานทีอ่ยูภ่ายในหมูถ่ ้า ทีม่ถี ้ารวมกนั 18 ถ ้า ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นถ ้าของทางศาสนาพทุธ โดยเทวสถาน
แห่งนี้อยู่ภายในถ ้าอันดับที่ 8 ที่หันหนา้ไปทางทศิใต ้และใชว้ธิกีารขุดเจาะถ ้าเป็นโพรงเขา้ไป มี
บันไดทางขึน้ 307 ขัน้ ภายในเทวสถานมขีนาดพืน้ที ่ดา้นยาว 15.90 เมตร ดา้นกวา้ง 15.30 เมตร 
และมคีวามสงู 2.10 เมตร ภายในเทวสถานแห่งนี้ไมม่กีารใชห้ลอดไฟใหแ้สงสว่าง โดยใชแ้สงสว่าง
จากแสงของพระอาทติย ์(เทวสถานแหง่นีจ้ าเป็นตอ้งเดนิขึน้ภูเขา ขอแนะน าใหเ้ตรยีมรองเทา้
ทีส่ะดวกตอ่การเดนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่6 พระศรคีรีจีตัมากา” ประทานมนตราทีจ่ะใหป้ระสบความส าเร็จในการฝ่าฟนั 

อปุสรรคท ัง้ปวง ॐ 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซาร ์(Ozar) ระยะทาง 15 กม. เป็นสถานทีพ่ระพฆิเนศไดรั้บการบชูาจาก

เหลา่ฤาษีใหล้งมาปราบวฆินาสรู ผูซ้ ึง่เกดิจากการสรา้งของพระอนิทร ์เพือ่ลงมาท าลายพธิกีรรมของ
กษัตรยิอ์ภนัินทะ แหง่นครเหมวัต ิแตก่ลับท าลายทกุสิง่ทกุอยา่งภายในโลก ภายหลังวฆินาสรูไดย้อม
ศโิรราบตอ่อทิธฤิทธิแ์หง่องคพ์ระพฆิเนศ และอสรูตนนี้ไดร้อ้งขอใหพ้ระพฆิเนศ ใหใ้ชช้ือ่ผสมรวมกับ
ของตนกับสวยัมภูมูรตแิห่งนี้ว่า “พระศรีวฆิเนศวร” ทีม่คีวามหมายว่า ผูข้จัดอุปสรรคและภยันตราย 
ตามต านานปรากฏในมทุคลปรุาณะ  

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรวีฆิเนศวร (SHREE VIGANESHWAR 
TEMPLE) โดยสวยัมภมูรูตอิงคน์ี้หันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย บรเิวณ
พระเนตรประดับดว้ยทับทมิ พระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดับดว้ยเพชร และพระนาภ ี(สะดอื) ประดับ
ดว้ยอญัมณี โดยมพีระนางสทิธกิบัพระนางพทุธะ 2 พระมเหส ีประทับอยูด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น 

 เทวสถานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ ประมาณปีครสิตศ์ักราชที ่1785 โดยสันนษิฐานว่าสรา้งขึน้โดยด ารขิอง 
พลเอกชมิาจ ิอปัป้า (SHIMAJI APPA) แหง่แควน้มหารัชตะ หลังมชียัชนะจากสงครามกบัโปรตุเกสที่
ปกครองครองแควน้วาไซและซาชตี ้ซ ึง่เทวสถานแหง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคคูาดี ้(Kukadi River)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ॐ “องคท์ี ่7 พระศรวีฆิเนศวร” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นท าการใดๆ จะประสบความส าเร็จ โดยไม่

เกดิอปุสรรคท ัง้ปวง ॐ 
  
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรานจานกอน (Ranjagoan) ระยะทาง 64 กม. ตัง้อยู่ในเขตปกครองของ

เมอืงปเูน่ ตามฮนิดคูต ิถอืวา่เมอืงรานจานกอน คอืเมอืงมณีปรุะ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระศวิะไดท้รงท าพธิี
บชูาพระพฆิเนศ และทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนสามารถสงัหารตรปีรุาสรูดว้ยธนูเพยีงดอกเดยีว ตรปีุ
ราสูรนั้น เป็นบุตรของฤาษีคฤตสมาชที่เกดิจากการจาม และเป็นอสูรผูบู้ชาและไดรั้บพรจากพระ
พฆิเนศ ตามต านานปรากฏในคเณศปรุาณะ 

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรมีหาคณปต ิ(SHREE MAHAGANAPATI 
TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรตอิงค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย                    
และพระนลาฏ (หนา้ผาก) มลีักษณะกวา้ง โดยมพีระนางสทิธกิับพระนางพุทธะ 2 พระมเหส ีประทับ
อยูด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่8 พระมหาคณปต”ิ ประธานมนตราทีจ่ะใหท้า่นประสบความส าเร็จด ัง่ส ิง่ทีป่รารถนา 

ทกุประการ ॐ 
  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงปเูน่ ระยะทาง 53 กม. 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL ST. LAURN BUSINESS HOTEL เมอืงปเูน ่ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้             เมอืงปเูน ่– เมอืงมมุไบ – สถานรีถไฟฉตัรปาต ี– ประตชูยั – พระพฆิเนศที ่ 

                        ร า่รวยทีส่ดุในโลก – ชอ้ปป้ิง                                                     (B/L/D) 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านสักการะ องคพ์ระพฆิเนศทีข่ ึน้ชือ่ว่าร า่รวยมากทีสุ่ดในโลก ด ัก๊ดูเศรษฐ ์(Dagdusheth) 

และมีความงดงามมากที่สุดองค์หนึง เป็นพระนามของพระพฆิเนศที่ประดิษฐาน ณ เทวสถานดั๊ กดู
เศรษฐ ์ ในเมอืงปเูน่ประเทศอนิเดยี ทีม่คีนเขา้กราบสกัการะมากมาย เชือ่วา่ผูท้ีไ่ดม้ากราบไหวพ้ระพฆิเนศ
ทีน่ี่ จะท าใหค้วามปรารถนาของตนสมหวังประสบความส าเร็จ ร ่ารวยเงนิทอง มโีชคมลีาภ เจรญิกา้วหนา้ 
งวงพระองคเ์ป็นเกรียวดดูทรัพย ์ซึง่ผูค้นมากมายทีส่มหวังด่ังปรารถนาก็น าเงนิทองมาถวายใหเ้ทวสถาน
แห่งนี้มากมาย ทีข่ ึน้ชือ่วา่ร ่ารวยทีส่ดุเพราะฐานทีป่ระดษิฐานองคพ์ระพฆิเนศ และเครื่องทรงต่างๆ ลว้น

เป็นทองค าและเพชรพลอยทีป่ระมาณมลูคา่ไมไ่ด ้  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมมุไบ (Mumbai) ระยะทาง 148 กม. 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก สถานรีถไฟฉตัรปต ีศวิาจ ีเทอมนิาส (Chhatrapati 

Shivaji Terminus) หรือ ชือ่เดมิวคิตอเรียเทอมนิาสที่ไดรั้บการตัง้ชือ่ตามพระนามพระราชนิี
วคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ ผสมผสานกับงานศลิปะแบบอนิเดยี อัน
ทรงคณุคา่จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  

 น าท่านชมประตชูยั (Gateway of India) สรา้งขึน้เพือ่เป็น อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยอืนมมุไบ
ของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระราชนิีแมรีใ่นปี ค.ศ.1911 เพือ่ทรงร่วมงานเดลดีารบัร ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่กับแบบมสุลมิของรัฐคุชราตใหท้่านไดอ้สิระ
เก็บภาพแหง่ความประทับใจตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเลือกซือสินคา้ของฝาก ณ แหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองมุมไบย่านโคลาบา 

(Colaba Causeway) เพยีบพรอ้มไปดว้ยสนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งประดับ เพชรพลอย 
เสือ้ผา้ และเครือ่งหนัง โดยแตล่ะสว่นจะมชีือ่เรยีกทีแ่ตกตา่งกนัออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั THE SAHIL HOTEL  เมอืงมมุไบ ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่ก                สนามบนิมมุไบ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

03.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฉัตราปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati Shivaji) เมอืงมมุไบ  
06.55 น.           เดนิทางสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL)  เทีย่วบนิที ่SL219 
12.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 



 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิ

นัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน (สายการบนิไทย ไลออ้น แอร์ อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลด

สมัภาระไดท้า่นละ 20 กก./ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 



 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 16 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 16 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิารของสายการ

บนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA INDIA   

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลังสขีาว 
จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (หา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปู
สติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน (เลม่ทีใ่ชเ้ดนิทาง)   

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใช ้

ส าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (ถา้ม)ี 

 

 



 

 

 


