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17.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 

ไลอ้อนแอร ์Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี SL 218 

 

 

 

 

 

22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามนานาชาติ ฉัตรปาตี ศวิะจี เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย น าท่าน

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี  

(เวลาท้องถ่ินของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

ทีพ่ัก THE FREN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4* ทีเ่มืองมุมไบ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่1) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที ่1 วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) ได้ช่ือว่าเป็น

วัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศท่ีน่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท่ีอ่ืน

ตรงท่ีงวงหันไปทางขวา ถือว่าเป็นประธานของเทวรูปพระพิฆเณศท้ังหมดในโลก ผู้คนท่ีนับถือ

พระพิฆเนศท้ังในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย ผู้

ท่ีมาสักการะพระองค์  

วันแรก  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • มุมไบ                              (-/-/-) 

 

วันทีส่อง เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรวีรทาวินายัก • เมืองปูเน่ 

            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่2) 

เดินทางสู่ เมืองมหัต ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)   

น าท่านสักการะแห่งที่  2 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก (Shri Varad 

Vinayak) โดยองค์น้ีหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารท่ี

ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งน้ีได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ามันท่ีมีความเช่ือว่าไม่เคยมอด

ดับต้ังแต่ปีคริสต์ศักราช 1892 โดยมี ปลายยอดโดมท าด้วยทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดียวท่ี

อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจ านวน 4 เชือก อยู่ท้ัง 4 

ด้าน ผู้ใดทีม่าสักการะ จะมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ลบล้างคุณไสย์ มนต์ด าต่างๆได้ 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

ทีพ่ัก THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองปูเน่ 

 (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 3 เทวสถานศรจิีนดามณ ี(Shri Chintamani) ต้ังอยู่ท่ี เท

อูร์ ห่างจากเมืองปูเน่ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในเทวสถานในกลุ่มอัษฏวินายักกะท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง เทวต านานจากมุทคลปุราณะเล่าว่า กษัตริย์อภิจิต และ พระนางกุนวตี 

ทรงมีพระโอรสช่ือ คณราช ได้บ าเพ็ญเพียรต่อองค์พระศิวะจนได้รับพรให้มีอ านาจเป็นใหญ่ใน

โลกท้ังสาม วันหน่ึงคณราชและกองทหารท่ีติดตามออกมาล่าสัตว์ได้ ผ่านมาทางอาศรมของ ฤาษี

กปิละ (กปิล) จึงได้ขอพักเหน่ือยบริเวณอาศรม พระฤาษีมีความเมตตาให้การต้อนรับ พร้อมท้ัง

เชิญราชบุตรและผู้ติดตามกินอาหารท่ีอาศรม พระฤาษีใช้ แก้วจินตามณี (จินดามณี-แก้วสารพัด

นึก) เนรมิตอาหารเล้ียงคณราชและกองทหารท้ังหมด เม่ือคณราชทราบว่าพระฤาษีมีแก้วท่ีทรง

คุณวิเศษ เกิดความโลภอยากได้จินดามณีมาก ถึงกับเอ่ยปากขอเอาด้ือๆ ฝ่ายพระฤาษีเห็นว่าเป็น

วันทีส่าม ปูเน่ • เทอูร ์ • เทวสถานศรจิีนดามณ ี• โมเรกาวน์ • เทวสถานศรมียุเรศวร • สทิธิเทก • 

เทวสถานศรสีิธิวินายกะ  • เมืองปูเน่     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ของประทานจากองค์พระอินทร์ จึงปฏิเสธ เม่ือขอไม่ได้คณราชจึงใช้ก าลังแย่งชิงจินดามณีมาเป็น

ของตน อาศรมของพระฤาษีตกอยู่ในความล าบากเดือดร้อน เพราะขาดแคลนอาหารท่ีจะน ามา

เล้ียงคนในอาศรม ฤาษีกปิลจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระคเณศ คืนน้ันคณราชฝันไปว่า

ฤาษีกปิลได้ยกกองก าลังมาเพื่อน าจินดามณีกลับคืน หน่ึงในพลเสนาของพระฤาษีได้ตัดหัวคณ

ราชด้วย ขวาน รุ่งเช้าจึงจัดแต่งกองก าลังเพื่อไปสังหารฤาษีกปิล พระคเณศเสด็จมาช่วยฤาษีกปิล 

ท าลายกองก าลังของคณราชจนหมดสิ้น คณราชเข้าต่อสู้กับองค์พระคเณศ สุดท้ายถูกพระคเณศ

สังหาร มหาราชอภิจิต บิดาของคณราช น าแก้วจินดามณีมาคืนแก่ฤาษีกปิล และขออภัยโทษในสิ่ง

ท่ีคณราชท า พระฤาษีอธิษฐานให้พระคเณศประทับอยู่ท่ีน่ีตลอดไป และได้ถวายแก้วจินดามณีน้ัน

ประดับแด่องค์พระคเณศ พระคเณศท่ีเทวสถานแห่งน้ีจึงมีพระนามว่า "ศรีจินดามณี" 

ผู้มาสักการะองค์ "พระศรจิีนดามณ"ี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่  4  เทวสถานศรีมยุเรศวร (Shri Mayureshwar) 

ประดิษฐานอยู่ท่ี โมเรกาวน์ (Morgaon) กษัตริย์จักรปาณี และ 

พระนางอัครา ได้ท าพิธีขอบุตรจาก สุริยเทพ เม่ือทรงครรภ์พระ

นางก็ไม่ สามารถทนความร้อนแรงท่ีเกิดจากทารกในครรภ์ได้ จึง

ขับทารกออกจากครรภ์ และได้น าตัวอ่อนของทารกไปฝากไว้กับ 

พระสมุทร ในทะเล บังเกิดเป็นทารกท่ีมีกายสีแดง พระโอรส

ได้รับพระนามว่า สินธุ เพราะถือก าเนิดจากทะเล เม่ือสินธุเติบโต

ข้ึน บ าเพ็ญตบะพร่าสวดมนตราภาวนาต่อองค์พระสุริยเทพเป็น

เวลาถึงสองพันปี จนสุริยเทพพอพระทัย จึงเสด็จมาให้พรสินธุขอพรให้เป็น

อมตะ สุริยเทพประทานหม้อน้าอมฤตโดยบอกว่า ตราบใดท่ีน้าอมฤตน้ียังอยู่

ในท้อง ก็จะไม่มีผู้ ใดฆ่าสินธุได้  เ ม่ือได้พรแล้วก็กลับมายังอาณาจักร

สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา แต่นิสัยใจคอน้ันดุร้ายเห้ียมโหดดังอสูร จับ

เทวดานางฟ้ากักขัง จนบรรดาทวยเทพต้องร่วมกันอ้อนวอนต่อองค์พระ

คเณศให้ช่วยเหลือ พระคเณศทรงประทับมาบนหลังนกยูง ใช้ขวานผ่าท้อง

สินธุ เอาหม้อน้าอมฤตออกจากท้องแล้วสังหารสินธุด้วยการตัดหัว หลังจากท่ี

หัวของสินธุขาดก็เกิดเป็นสีแดงสดใสสาดไปท่ัวท้ังสวรรค์ บังเกิดเป็นผงเจิมสี

แดงสดท่ีใช้ในการบูชาเทพเจ้า ผงน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า "ผงสินธู"  ผู้ที่มาสักการะองค์ "พระ

ศรมียุเรศวร" จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆมาแผ้วพาน  

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่5)  

เดินทางสู่เมืองสิทธาเทก อยู่ห่างจาก เทอูร์ 74 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. ) 

น าท่านเดินทางสักการะแห่งที ่5 เทวสถานศรสีิทธิวินายกะ (Shri Siddhivinayaka) ประดิษฐาน 
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อยู่ท่ี สิทธาเทก ในคเณศ  ปุราณะ ได้กล่าวถึงต านานเทวสถานแห่งน้ีว่า ในขณะท่ี พระพรหม 

รังสรรค์โลกและสรรพสิ่งท้ังหลายอยู่น้ัน  คร้ังน้ันพระองค์ได้ให้ก าเนิดเทวีข้ึน 2 องค์คือ พระนาง

พุทธิ และ พระนางฤทธิ  พระองค์ได้ประทานบุตรีท้ัง 2 องค์น้ีให้เป็นชายาแก่ พระคเณศ ในเวลา

น้ัน องค์พระหริวิษณุเทพ (พระนารายณ์) อยู่ในระหว่างบรรทมสินธ์ุ ณ เกษียรสมุทร มูลพระ

กรรณ(หรือข้ีหู) ของพระวิษณุ 2 เม็ดได้ไหลออกมาจากพระกรรณ กลายเป็นอสูร 2 ตนคือ มาธุสูร 

และ ไกตภสูร พวกอสูรได้ก่อกวนองค์พระพรหมจนต้องเสด็จไปพึ่งพระวิษณุ เม่ือทราบเร่ืองราว

ของอสูรแล้วจึงได้เสด็จไปปราบอสูรท้ังสอง แต่ก็ไม่สามารถก าราบอสูรลงได้ พระองค์จึงเสด็จไป

พบองค์ พระศิวะ เพื่อปรึกษาหนทางท่ีจะปราบอสูร หลังจากน้ันองค์พระคเณศปรากฎต่อพระ

วิษณุและให้พรในการปราบอสูร พระวิษณุเทพจึงสามารถสังหารอสูรท้ังสองลงได้ส าเร็จ หลังจาก

น้ันพระวิษณุจึงสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อครอบสวยัมภูมูรติของพระคเณศ ณ สถานท่ีแห่ง

น้ีท่ีท าให้พระองค์มีชัยชนะในสงคราม พระคเณศได้ประทานนามแก่เทวสถานแห่งน้ีว่า "สิทธิวิ

นายกะ"  

  ผู้ใดได้สักการะองค์ "ศรสีิทธิวินายัก" นีจ้ะประสบความส าเรจ็ในการงานทุกประการ 

จากน้ัน เดินทางสู่เมืองปูเน่  

เย็น  บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

ทีพ่ัก THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองปูเน่ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่7) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที ่6 วัดศรมีหาคณปติ (Sri Mahaganapati) แห่งเมือง รนั 

ยันกาวน์ เทวต านานเล่าว่า ขณะท่ีฤาษีคฤตสมาชน่ังบ าเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมาร

น้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนตร 

กุมารน้อยบ าเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปีท าให้พระพิฆเนศ

พอใจเป็นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมารขอให้

ตนเองมีอ านาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามท่ีขอโดย

การเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาททองค า ประสาท

เงิน และประสาทโลหะให้ และตรัสว่า “ต่อไปนามของ

เจ้าคือ ตรีปุระ และวันใดท่ีเจ้าช่ัวร้าย ประสาทเหล่าน้ีจะถูกท าลายและเจ้าจะถูกท าลายเสวยศร

วันทีส่ี ่  รนัยันกาวน์  • โอซาร ์• วัดศรวิีฆเนศวา • เลนยาตร ี• วัดศรคีรีจัีตมา • ปูเน่    
           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ดอกเดียวของพระศิวะ บิดาแห่งข้า” ต่อมาตรีปุระล าพองตนรุกรานท้ัง 3 โลก องค์พระศิวะจึง

เสด็จมาปราบ และหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศแล้วพระศิวะก็ปราบตรีปุระได้ส าเร็จ จึงเช่ือ

ว่าเทวสถานแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีพระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติ

จะท าให้มีอ านาจย่ิงใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและอุปสรรคท้ังหลายได้ส าเร็จ ผู้ทีม่าสักการะองค์ 

"ศรมีหาคณปติ" ทีน่ีจ่ะได้รบัความส าเรจ็สบปรารถนา  

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่8) 

จากน้ัน เดินทางสู่เมืองโอซาร ์(ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.) น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 7 

วัดศรวิีฆเนศวา (Sri Vighneshwar) ประดิษฐานอยู่ท่ี โอซาร ์เทวะสถานแห่งน้ีมีช่ือเสียงมากใน

เร่ืองความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมท่ีเป็นทองค าและความงดงามของ

พวงมาลัยท่ีประดับอยู่ท่ีตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมา

จากเทะวต านานว่า กษัตริย์ อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อ

จุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังน้ันจึงสร้างวิฆนาสูร

เพื่อส่งไปท าลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนน้ี

กลับท าลายพิธีท้ังหมดท าให้ธรรมะเลือนหายไปจากท้ังสามโลก 

เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบ

อสูร พระพิฆเนศใช้อ านาจสยบอ านาจท้ังหมดของอสูรท าให้วิฆ

นาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้

ช่ือของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระ

พิฆเนศท่ีน่ีจึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย  

เชื่ อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนท าการใดๆ จะท าการน้ันได้ส าเร็จราบรื่น ไร้

อุปสรรค 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเลนยาตร ี( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.) 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 8 วัดศรคีีรจัีตมา (Sri Girijatmaj) ประดิษฐานอยู่ท่ี เลน

ยาตร ีต้ังอยู่ในถ้าบนภูเขาริมแม่น้ากุกดี เมืองเลนยาตรี (Lenyadri) ซ่ึงคร้ังหน่ึงถ้าท่ีภูเขาแห่งน้ี ได้

ขุดเจาะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเร่ิมเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรือง 

และภายในถ้าแห่งน้ีก็เกิดปาฏิหาร มีพระพิฆเนศเกิดข้ึนมาท าให้ชาวฮินดูข้ึนมายาตรามหาเทพ จึง

ท าให้ถ้าแห่งน้ีกลายเป็นถ้าของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องข้ึนบันได 283 

ข้ัน เท วะต านานแห่งน้ีเล่าว่า พระแม่ปารวตี (พระอุมาเทวี) ต้องการโอรสมากจึงได้ท าพิธีปันยาก

พรต (บุญยักวริตะ) ข้ึนเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการ

แนะน าของพระศิวะเป็นเวลาหน่ึงปี ท าให้พระวิษณุโปรดปราณ

มาก จึงให้พระกฤษณะไปก าเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทวี และ

สถานท่ีท่ีพระแม่อุมากระท าพิธีก็คือเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งน้ี

น่ี เอง  จึ ง เ ช่ือ กัน ว่า  พระพิฆ เนศเ ป็นอวตารปางห น่ึงของ

พระกฤษณะด้วยการยาตรามายังถ้าเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งน้ีก็

เพื่อขอบุตร ซ่ึงผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะท าให้ผู้ที่

ยังไม่มบุีตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นีจ่ะประสบความส าเรจ็สมหวังเสมอและ จะได้บุตรที่

ดีเฉลียวฉลาดและมปีัญญาหลัก  แหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ และท่ีบริเวณถ้าแห่งน้ีสามารถ

ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเมืองเลนยาตรีได้อีกด้วย  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่9) 

ทีพ่ัก THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองปูเน่ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรม

ระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่10) 

จากน้ัน น าท่านสักการะแห่งที่ 9 องค์ด๊ักดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ (Dagadusheth Halwai 

Ganapati) ประดิษฐานอยู่ท่ี เทวลัยพระพิฆเนศวร เมืองปูเน่ เป็นองค์พระพิฆเนศหล่อจากทองค า 

ตกแต่งด้วยเคร่ืองทรงและเคร่ืองประดับจากทองค าแท้ ความสูง 7.5 ฟุต เชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้มา

สักการะจะประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน ร่ารวยเงินทองแบบมหาศาล 

วันทีห้่า ปูเน่ • วัดศรมีันต์ ด๊ักดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาล ี• เทวสถานศรบีัลลาเลศวา • 

มุมไบ • ประตูสู่อินเดยี • วัดพระแม่ลักษม ี• สนามบินมุมไบ   (เช้า/กลางวัน/-) 
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พิเศษ!!! รว่มพิธ ีAbhishekam ที ่Dagdusheth Temple 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางสู่เมืองปาลี (PALI) (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ช.ม.)  น าท่าน สักการะแห่งที่ 10 

เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรบีัลลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) โดยสวยัมภูมูรติองค์

น้ีหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ 

(หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของ

พระองค์ท่าน เหยียบขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูปบริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งน้ี

จะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ท่ีประดิษฐานหินพระคเณศ ซ่ึงสันนิษฐาน

ว่าเป็นหินพระเคณศเดียวกับท่ีถูกนายกัลยัน บิดาของ เด็กหนุ่มบัลลาเขว้ียงท้ิง ผู้ใดทีม่าสักการะ

จะได้รบัความสุขท้ังครอบครวั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางกลับเมือง มุมไบ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เทีย่ง                บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่11) 
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จากน้ัน น าท่านสู่ ประตูสู่อินเดีย GATE WAY   เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย ท่ีต้ังอยู่

ในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบ

ของพระเจ้าจอร์จท่ี 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เม่ือปี 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์ 

สถาปัตยกรรมท่ีใช้คือแบบอินเดีย-ซาราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรีย์สร้างด้วยหินบะ

ซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) ใช้เวลาสร้างส าเร็จในปี 1924 ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ส าหรับ

พิธีต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกัน เป็นทางเข้าประเทศอินเดียหากเดินทางมา

ทางมหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อินเดียต้ังอยู่หน้าน้าท่ีอะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใต้ของนครมุม

ไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับบางคร้ังเรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปัจจุบันเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคัญของเมือง  

จากน้ัน น าท่านสักการะ วัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอินเดีย สร้างข้ึนในปี 1831 

โดยพ่อค้าชาวฮินดู ภายในประดิษฐานเทวรูปทองค า พระแม่ลักษม ี(Mahalakshmi) ผู้ท่ีมากราบ

ไหว้บูชาแห่งน้ี จะประสบแต่ความร่ารวย ความส าเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแม่กาล ี(Mahakali) 

คือผู้ปกป้องเราจากสิ่งไม่ดี , พระแม่สุรสัวตี (Mahasaraswathi) คือผู้บันดาลความเฉล่ียวฉลาด 

ปัญญาเป็นเลิศ การงานส าเร็จ ซ่ึงวัดแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของชาวอินเดียเดินทางมากราบไว้สักการะ

มากมาย 

 

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดยี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

โดยเท่ียวบินท่ี SL 219  
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23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมุมไบ มุงหน้าสู่ ประเทศไทย  

 

05.35+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************************* 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพฆิเนศ 8 องค์ (SL) 6 วัน 4 คืน 
วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

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  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่ก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ         
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บอมเบย์-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai lion Air (SL) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ (รถโค้ช 18 ท่ีน่ัง) 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

  ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 

  หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าด าเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 

1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เง่ือนไขวีซ่าอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย** 
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 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองภาษาอังกฤษ 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมี

การปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการย่ืนวซ่ีาประเทศอินเดยี 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 น้ิว พื้ นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่

เคร่ืองประดับ  

เก็บผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ 

บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของ 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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บิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

*สแกนส ีและ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน* 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดยี 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบ

หากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือ

เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป 

ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง มัดจ า

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 
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ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

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

ช่ือ/ NAME:……………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………….........…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์………………………..........…….. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………..........…. 

ประวัติครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานท่ีเกิด……………………………………...............…. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สัญชาติ ……………………….สถานท่ีเกิด………………………………….............……. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานท่ีเกิด……………………………………................. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………...................  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………............. 
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*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็น

หลัก) (**ส าคัญมาก) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 

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

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

วันทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รบั……………………….....................…  

ข้อมูลของบรษัิททีเ่ชิญในอินเดยี (กรณวีซ่ีาธุรกิจ) 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………...................…… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………...............  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………..........  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………............… 

อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................       

ข้อมูลทีพั่กทีอิ่นเดยี / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..……………………………………………………………………………………………………......................…….       

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน……………………………….................  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………….............…...  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………...............…. 

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…   

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………............................…… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย………..........……………………….หมู่บ้าน………….....……………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์……………............…...  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :…………………………………………………………………………………………………………………...................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


