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16.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2 ROW D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  

THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

18.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 317 (*มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง*) 

21.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสนามนานาชาต ิฉตัรปาต ีศวิะจ ีเมอืงมุมไบ ประเทศอนิเดยี น าท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที่  

(*เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย*) 

ทีพ่กั  THE FREN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 * ทีเ่มอืงมมุไบ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัสทิธิวนิายกั (Siddhivinayak 

Temple)  

- เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงมมุไบ (บอมเบย)์  

- องคพ์ระพฆิเนศทีน่ี่มลีักษณะพเิศษแตกต่างจากทีอ่ืน่ตรงที่

งวงหันไปทางขวา ถอืวา่เป็นประธานของเทวรูปพระพฆิ

เณศท ัง้หมดในโลก ผูค้นทีนั่บถอืพระพฆิเนศทัง้ในอนิเดยี

และต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบชูาและขอพรอยา่ง

ไมข่าดสาย ผูท้ีม่าสกัการะพระองค ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ • มมุไบ (-/-/บนเครือ่ง) 

 

วันที่สอง เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่  ( เ ช้ า /

กลางวัน/เย็น) 
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จากน ัน้ เดนิทางสูเ่มอืงมหตั ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ( ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)   

 น าท่านสกัการะแห่งที ่2 เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรวีรทาวนิายกั (Shri Varad 

Vinayak)  

- โดยองคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย  

- ภายในวหิารทีป่ระดษิฐานพระวรทาวนิายกะแห่งนี้ไดรั้บแสงสว่างจากตะเกยีงน ้ามันทีม่คีวามเชือ่ว่า

ไมเ่คยมอดดับตัง้แตปี่ครสิตศ์ักราช 1892 โดยม ีปลายยอดโดมท าดว้ยทองค า  

- เป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตใหเ้ขา้ไปสักการะภายในวหิารได ้ภายนอกวหิารจะปรากฏชา้ง

จ านวน 4 เชอืก อยูท่ัง้ 4 ดา้น ผูใ้ดทีม่าสกัการะ จะมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ลบลา้งคณุไสย ์

มนตด์ าตา่งๆได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม      

ทีพ่กั  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงปเูน ่

 (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสกัการะแหง่ที ่6 เทวสถานศรจีนิดามณี (Shri Chintamani)  

- ตัง้อยูท่ี ่เทอรู ์หา่งจากเมอืงปเูน่ประมาณ 25 กโิลเมตร  

- เป็นหนึง่ในเทวสถานในกลุม่อษัฏวนิายกักะทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่  

- เทวต านานจากมทุคลปุราณะเล่าว่า กษัตรยิอ์ภจิติ และ พระนางกุนวต ีทรงมพีระโอรสชือ่ คณราช 

ไดบ้ าเพ็ญเพยีรต่อองคพ์ระศวิะจนไดรั้บพรใหม้อี านาจเป็นใหญ่ในโลกทัง้สาม วันหนึง่คณราชและ

กองทหารทีต่ดิตามออกมาลา่สตัวไ์ด ้ผา่นมาทางอาศรมของ ฤาษีกปิละ (กปิล) จงึไดข้อพักเหนื่อย

วนัที่สาม ปเูน ่• เทอรู ์ • เทวสถานศรจีนิดามณ ี• โมเรกาวน ์• เทวสถานศรมียเุรศวร • สทิธเิทก • เทวส

ถานศรสีธิวิินายกะ  • เมอืงปเูน ่ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



Page 6 of 19 

 

 

 

บรเิวณอาศรม พระฤาษีมคีวามเมตตาใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มทัง้เชญิราชบตุรและผูต้ดิตามกนิอาหารที่

อาศรม พระฤาษีใช ้แกว้จนิตามณี (จนิดามณี-แกว้สารพัดนกึ) เนรมติอาหารเลีย้งคณราชและกอง

ทหารทัง้หมด เมือ่คณราชทราบว่าพระฤาษีมแีกว้ทีท่รงคุณวเิศษ เกดิความโลภอยากไดจ้นิดามณี

มาก ถงึกับเอ่ยปากขอเอาดือ้ๆ ฝ่ายพระฤาษีเห็นว่าเป็นของประทานจากองคพ์ระอนิทร ์จงึปฏเิสธ 

เมือ่ขอไม่ไดค้ณราชจงึใชก้ าลังแยง่ชงิจนิดามณีมาเป็นของตน อาศรมของพระฤาษีตกอยูใ่นความ

ล าบากเดอืดรอ้น เพราะขาดแคลนอาหารทีจ่ะน ามาเลีย้งคนในอาศรม ฤาษีกปิลจงึออ้นวอนขอความ

ชว่ยเหลอืจากพระคเณศ คนืนัน้คณราชฝันไปวา่ฤาษีกปิลไดย้กกองก าลังมาเพือ่น าจนิดามณีกลับคนื 

หนึง่ในพลเสนาของพระฤาษีไดต้ัดหัวคณราชดว้ย ขวาน รุ่งเชา้จงึจัดแต่งกองก าลังเพือ่ไปสังหาร

ฤาษีกปิล พระคเณศเสด็จมาชว่ยฤาษีกปิล ท าลายกองก าลังของคณราชจนหมดสิน้ คณราชเขา้ต่อสู ้

กบัองคพ์ระคเณศ สดุทา้ยถกูพระคเณศสงัหาร มหาราชอภจิติ บดิาของคณราช น าแกว้จนิดามณีมา

คนืแก่ฤาษีกปิล และขออภัยโทษในสิง่ทีค่ณราชท า พระฤาษีอธษิฐานใหพ้ระคเณศประทับอยู่ที่นี่

ตลอดไป และไดถ้วายแกว้จนิดามณีนัน้ประดับแดอ่งคพ์ระคเณศ  

- พระคเณศทีเ่ทวสถานแหง่นีจ้งึมพีระนามวา่ "ศรจีนิดามณี" 

ผูม้าสกัการะองค ์"พระศรจีนิดามณี" จะสมหวงั ดงัไดอ้ธษิฐานตอ่ลกูแกว้จนิดามณี 

   

 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสกัการะแหง่ที ่7 เทวสถานศรมียุเรศวร (Shri Mayureshwar) ประดษิฐานอยูท่ี ่

โมเรกาวน ์(Morgaon)  

- กษัตรยิจ์ักรปาณี และ พระนางอัครา ไดท้ าพธิขีอบตุรจาก สุ

รยิเทพ เมือ่ทรงครรภพ์ระนางก็ไม่ สามารถทนความรอ้นแรง

ทีเ่กดิจากทารกในครรภไ์ด ้จงึขับทารกออกจากครรภ ์และ

ไดน้ าตัวอ่อนของทารกไปฝากไวก้ับ พระสมุทร ในทะเล 

บังเกดิเป็นทารกที่มกีายสแีดง พระโอรสไดรั้บพระนามว่า 

สนิธุ เพราะถอืก าเนดิจากทะเล เมือ่สนิธุเตบิโตขึน้ บ าเพ็ญ

ตบะพร ่าสวดมนตราภาวนาต่อองคพ์ระสรุยิเทพเป็นเวลาถงึ

สองพันปี จนสรุยิเทพพอพระทัย จงึเสด็จมาใหพ้รสนิธุขอพร
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ใหเ้ป็นอมตะ สรุยิเทพประทานหมอ้น ้าอมฤตโดยบอกว่า ตราบใดทีน่ ้าอมฤตนี้ยังอยูใ่นทอ้ง ก็จะไมม่ี

ผูใ้ดฆา่สนิธไุด ้เมือ่ไดพ้รแลว้ก็กลับมายงัอาณาจักรสบืราชสมบัตติ่อจากพระบดิา แต่นสิัยใจคอนัน้ดุ

รา้ยเหี้ยมโหดดังอสูร จับเทวดานางฟ้ากักขัง จนบรรดาทวยเทพตอ้งร่วมกันออ้นวอนต่อองค์พระ

คเณศใหช้ว่ยเหลอื พระคเณศทรงประทับมาบนหลังนกยูง ใชข้วานผ่าทอ้งสนิธุ เอาหมอ้น ้าอมฤต

ออกจากทอ้งแลว้สงัหารสนิธดุว้ยการตัดหัว หลังจากทีห่ัวของสนิธุขาดก็เกดิเป็นสแีดงสดใสสาดไป

ทั่วทัง้สวรรค ์บังเกดิเป็นผงเจมิสแีดงสดทีใ่ชใ้นการบูชาเทพเจา้ ผงนี้จงึมชี ือ่เรยีกอกีอย่างว่า "ผง

สนิธ"ู   

- ผูท้ ีม่าสกัการะองค ์"พระศรมียเุรศวร" จะปราศจากอปุสรรคและอนัตรายใดๆมาแผว้พาน  

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืงสทิธาเทก อยูห่า่งจาก เทอรู ์74 กโิลเมตร ( ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. ) 

น าทา่น เดนิทางสกัการะแหง่ที ่8 เทวสถานศรสีทิธวินิายกะ (Shri Siddhivinayaka) ประดษิฐานอยู่ที ่

สทิธาเทก  

- ในคเณศ  ปรุาณะ ไดก้ลา่วถงึต านานเทวสถานแห่งนี้ว่า ในขณะที ่พระพรหม รังสรรคโ์ลกและสรรพ

สิง่ทัง้หลายอยูนั่น้  ครัง้นัน้พระองคไ์ดใ้หก้ าเนดิเทวขีึน้ 2 องคค์อื พระนางพุทธ ิและ พระนางฤทธ ิ 

พระองคไ์ดป้ระทานบุตรทีัง้ 2 องคน์ี้ใหเ้ป็นชายาแก่ พระคเณศ ในเวลานัน้ องค์พระหรวิษิณุเทพ 

(พระนารายณ์) อยูใ่นระหว่างบรรทมสนิธุ ์ณ เกษียรสมทุร มลูพระกรรณ(หรอืขีหู้) ของพระวษิณุ 2 

เม็ดไดไ้หลออกมาจากพระกรรณ กลายเป็นอสรู 2 ตนคอื มาธุสรู และ ไกตภสรู พวกอสรูไดก้อ่กวน

องคพ์ระพรหมจนตอ้งเสด็จไปพึง่พระวษิณุ เมือ่ทราบเรือ่งราวของอสูรแลว้จงึไดเ้สด็จไปปราบอสูร

ทัง้สอง แตก่็ไมส่ามารถก าราบอสรูลงได ้พระองคจ์งึเสด็จไปพบองค ์พระศวิะ เพือ่ปรกึษาหนทางที่

จะปราบอสรู หลังจากนัน้องคพ์ระคเณศปรากฎตอ่พระวษิณุและใหพ้รในการปราบอสรู พระวษิณุเทพ

จงึสามารถสงัหารอสรูทัง้สองลงไดส้ าเร็จ หลังจากนัน้พระวษิณุจงึสรา้งเทวสถานขนาดใหญ่ขึน้ เพือ่

ครอบสวยมัภมูรูตขิองพระคเณศ ณ สถานทีแ่หง่นีท้ีท่ าใหพ้ระองคม์ชียัชนะในสงคราม พระคเณศได ้

ประทานนามแกเ่ทวสถานแหง่นีว้า่ "สทิธวินิายกะ"  

- ผูใ้ดไดส้กัการะองค ์"ศรสีทิธวินิายกั" นีจ้ะประสบความส าเร็จในการงานทกุประการ 
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จากน ัน้ เดนิทางสูเ่มอืงปเูน ่ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงปเูน ่

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสกัการะแห่งที ่5 วดัศรมีหาคณปต ิ(Sri Mahaganapati) แห่งเมอืง รนัยนั

กาวน ์ 

- เทวต านานเลา่วา่ ขณะทีฤ่าษีคฤตสมาชน่ังบ าเพ็ญเพยีรภาวนาไดจ้ามออกมาเป็นกมุารนอ้ยผวิสแีดง 

จงึสอนใหก้มุารสวดบชูาตอ่พระพฆิเนตร กมุารนอ้ยบ าเพ็ญเพยีรกว่าหา้พันปีท าใหพ้ระพฆิเนศพอใจ

เป็นอยา่งมากจงึประทานพรให ้แต่กมุารขอใหต้นเองมอี านาจเหนือ 3 โลก พระพฆิเนศใหต้ามทีข่อ

โดยการเนรมติประสาท 3 หลัง คอืประสาททองค า ประสาทเงนิ และประสาทโลหะให ้และตรัสว่า 

“ต่อไปนามของเจา้คือ ตรีปุระ และวันใดที่เจา้ชั่วรา้ย ประสาทเหล่านี้จะถูกท าลายและเจา้จะถูก

ท าลายเสวยศรดอกเดยีวของพระศวิะ บดิาแห่งขา้” ต่อมาตรปีุระล าพองตนรุกรานทัง้ 3 โลก องค์

พระศวิะจงึเสด็จมาปราบ และหลังจากบวงสรวงตอ่พระพฆิเนศแลว้พระศวิะก็ปราบตรปีรุะไดส้ าเร็จ จงึ

เชือ่วา่เทวสถานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีพ่ระศวิะบวงสรวงต่อพระพฆิเนศ การสักการะองคศ์รมีหาคณปติ

จะท าใหม้อี านาจยิง่ใหญ ่สามารถพชิติมารรา้ยและอปุสรรคทัง้หลายไดส้ าเร็จ  

- ผูท้ ีม่าสกัการะองค ์"ศรมีหาคณปต"ิ ทีน่ ีจ่ะไดร้บัความส าเร็จสบปรารถนา  

 

วนัที่สี ่ รนัยนักาวน ์ • โอซาร ์• วดัศรวีฆิเนศวา • เลนยาตร ี• วดัศรคีรีจีตัมา • ปเูน ่(เชา้/กลางวนั/

เยน็) 
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เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ เดนิทางสู่เมอืงโอซาร ์(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) น าทา่นเดนิทางสกัการะแหง่ที ่3 วดัศรี

วฆิเนศวา (Sri Vighneshwar) ประดษิฐานอยูท่ี ่โอซาร ์ 

- เทวะสถานแห่งนี้มชี ือ่เสยีงมากในเรือ่งความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมทีเ่ป็น

ทองค าและความงดงามของพวงมาลัยทีป่ระดับอยู่ที่

ตัวเทวาลัย  

- นามขององค์ศรีว ิฆเนศวรมาจากเทะวต านานว่า 

กษัตรยิ ์อภนัินทะประกอบพธิีบูชายัญเพื่อจุตมิาเป็น

อนิทรเทพ พระอนิทรไ์ดท้ราบดังนัน้จงึสรา้งวฆินาสูร

เพื่อส่งไปท าลายพธิีกรรมของกษัตรยิ์อภนัินทะ แต่

อสูรตนนี้กลับท าลายพิธีทั ้งหมดท าใหธ้รรมะเลือน

หายไปจากทัง้สามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจงึออ้นวอน

ต่อพระพฆิเนศใหเ้สด็จมาปราบอสูร พระพฆิเนศใช ้

อ านาจสยบอ านาจทัง้หมดของอสรูท าใหว้ฆินาสรูยอม

แพแ้ละถวายตัวตอ่องคพ์ระพฆิเนศเพือ่ใหไ้วช้วีติตนและขอรอ้งใหอ้งคพ์ระพฆิเนศใชช้ือ่ของตัวเอง

รวมกบัพระนามของพระองคเ์พือ่ลา้งบาปและเป็นบญุกศุลแกอ่สรู เทวรูปพระพฆิเนศทีน่ี่จงึถูกขนาน

นามวา่ “ศรวีฆิเนศวร” หมายถงึผูข้จัดอปุสรรคและภยนัตราย  

- เชือ่ว่าผูท้ ีม่าสกัการะองคศ์รวีฆิเนศวรก่อนท าการใดๆ จะท าการน ัน้ไดส้ าเร็จราบรืน่ ไร้

อปุสรรค 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลนยาตร ี( ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) 
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จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสกัการะแหง่ที ่4 วดัศรคีรีจีตัมา (Sri Girijatmaj)  

- ประดษิฐานอยูท่ี ่เลนยาตร ีตัง้อยูใ่นถ ้าบนภเูขารมิแมน่ ้ากกุด ีเมอืงเลนยาตร ี(Lenyadri)  

- ครัง้หนึง่ถ ้าทีภ่เูขาแหง่นี ้ไดข้ดุเจาะเพือ่เป็นวัดในพระพทุธศาสนา หลังจากพระพทุธศาสนาเริม่เสือ่ม 

ศาสนาฮนิดูก็รุ่งเรือง และภายในถ ้าแห่งนี้ก็เกดิปาฏหิารย ์มพีระพฆิเนศเกดิขึน้มาท าใหช้าวฮนิดู

ขึน้มายาตรามหาเทพ จงึท าใหถ้ ้าแหง่นีก้ลายเป็นถ ้าของพระพฆิเนศ  

- การสกัการะองคพ์ระพฆิเนศ จะตอ้งขึน้บนัได 283 ขัน้  

- เทวะต านานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่ปารวต ี(พระอุมาเทว)ี ตอ้งการโอรสมากจงึไดท้ าพธิปัีนยากพรต 

(บุญยักวรติะ) ขึน้เพื่อเป็นการบูชาต่อพระวษิณุเทพ ตาม

การแนะน าของพระศิวะเป็นเวลาหนึ่งปี ท าใหพ้ระวิษณุ

โปรดปราณมาก จงึใหพ้ระกฤษณะไปก าเนิดเป็นบุตรของ

พระแมอ่มุาเทว ีและสถานทีท่ีพ่ระแมอ่มุากระท าพธิกี็คอืเท

วะสถานครีจัีตมาแห่งนี้นี่เอง จงึเชือ่กันว่า พระพฆิเนศเป็น

อวตารปางหนึง่ของพระกฤษณะดว้ยการยาตรามายังถ ้าเท

วะสถานครีีจัตมาแห่งนี้ก็เพือ่ขอบุตร ซึง่ผลบุญแห่งการ

ยาตรามาแสวงบุญนี ้จะท าใหผู้ท้ ีย่งัไม่มบีุตรและมา

ประกอบพธิขีอบุตรทีน่ ีจ่ะประสบความส าเร็จสมหวงั

เสมอและ จะไดบุ้ตรทีด่เีฉลยีวฉลาดและมปีัญญาหลกั  

แหลมเหมอืนดังองคพ์ระคเนศ และทีบ่รเิวณถ ้าแห่งนี้สามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของเมอืงเลน

ยาตรไีดอ้กีดว้ย  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  THE PRIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงปเูน ่

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านสักการะองคด์ ัก๊ดูเศรษฐ ์ฮาลไว คณาปิต ิ(Dagadusheth Halwai Ganapati) 

ประดษิฐานอยูท่ี ่เทวลัยพระพฆิเนศวร เมอืงปเูน่ เป็นองคพ์ระพฆิเนศหลอ่จากทองค า ตกแต่งดว้ยเครือ่ง

ทรงและเครื่องประดับจากทองค าแท ้ความสูง 7.5 ฟุต เชือ่กนัว่าผูใ้ดทีไ่ดม้าสกัการะจะประสบ

ความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน ร า่รวยเงนิทองแบบมหาศาล 

วนัที่หา้ ปเูน ่• วดัฮินด ู• เมอืงปาล ี• เทวสถานศรบีลัลาเลศวา • มมุไบ • ประตสููอ่นิเดยี •          

วดัพระแมล่กัษม ี• สนามบนิมุมไบ  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงปาล ี(PALI) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ช.ม.)  น าท่านสกัการะแหง่ที1่ เทวรูปพระ

พฆิเนศ ณ เทวสถานศรบีลัลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) 

โดยสวยัมภูมูรตอิงคน์ี้หันพระพักตร์ไปทางทศิตะวันออก และงวงหันไป

ทางซา้ย บรเิวณพระเนตร และพระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดับดว้ยเพชร 

ประทับอยูบ่นบลัลังกไ์มแ้กะสลัก โดยม ีมสุกิะ หนูเทวพาหนะของพระองค์

ท่าน เหยยีบขนมโมทกะอยู่บรเิวณดา้นหนา้ของเทวรูปบรเิวณดา้นหลัง

เทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรทีุนธ ิ(Shree Dhundi Temple) ที่

ประดษิฐานหนิพระคเณศ ซึง่สันนษิฐานว่าเป็นหนิพระเคณศเดยีวกับทีถู่ก

นายกลัยนั บดิาของ เด็กหนุ่มบลัลาเขวีย้งทิง้ ผูใ้ดทีม่าสกัการะจะไดร้บั

ความสขุท ัง้ครอบครวั 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืง มมุไบ ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 

 

 

จากน ัน้ น าทา่นสู ่ประตสููอ่นิเดยี GATE WAY    

- อนุสาวรยีซ์ุม้ประตโูคง้แบบประตชูยั ทีต่ัง้อยูใ่นนครมมุไบ ประเทศอนิเดยี ประตสููอ่นิเดยีสรา้งขึน้เพือ่

เฉลมิฉลองการเสด็จฯ เยอืนนครมุมไบของพระเจา้จอร์จที่ 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เมือ่ปี 

1911 ณ บรเิวณอะพอลโลบนัเดอร ์ 
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- สถาปัตยกรรมทีใ่ชค้อืแบบอนิเดยี-ซาราเซน (Indo-Saracenic)  

- อนุสาวรยีส์รา้งดว้ยหนิบะซอลต ์ความสงู 26 เมตร (85 ฟตุ) ใชเ้วลาสรา้งส าเร็จในปี 1924 ปัจจุบัน

ใชเ้ป็นสญัลักษณ์ส าหรับพธิตีอ้นรับรัฐมนตรใีหมข่องนครมมุไบ  

- เป็นทางเขา้ประเทศอนิเดยีหากเดนิทางมาทางมหาสมทุรอนิเดยี ประตูสูอ่นิเดยีตัง้อยู่หนา้น ้าทีอ่ะ

พอลโลบนัเดอร ์ในทางทศิใตข้องนครมมุไบ มองออกไปคอืทะเลอาหรับบางครัง้เรยีกว่าเป็นทัชมา

ฮาลแหง่มมุไบ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเมอืง  

จากน ัน้ น าท่านสักการะ วดัพระแมล่กัษม ีเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของอนิเดยี สรา้งขึน้ในปี 1831 โดยพ่อคา้

ชาวฮนิด ูภายในประดษิฐานเทวรปูทองค า พระแมล่กัษม ี(Mahalakshmi) ผูท้ีม่ากราบไหวบ้ชูาแห่ง

นี ้จะประสบแตค่วามร ่ารวย ความส าเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแมก่าล ี(Mahakali) คอืผูป้กป้องเรา

จากสิง่ไม่ด ี, พระแมสุ่รสัวต ี(Mahasaraswathi) คอืผูบ้ันดาลความเฉลีย่วฉลาด ปัญญาเป็นเลศิ 

การงานส าเร็จ ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของชาวอนิเดยีเดนิทางมากราบไวส้กัการะมากมาย 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิมมุไบ ประเทศอนิเดยี เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
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โดยเทีย่วบนิที ่TG 318 (**บรกิารอาหารบนเครือ่ง**) 

23.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมมุไบ มงุหนา้สู ่ประเทศไทย  

 

 

 

05.35+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง ราคา อนิเดยี อกัษฎวนิายกั ไหวพ้ระพฆิเนศ 8 องค ์(TG) 6 วนั 4 คนื 

วนัเดนิทาง ไฟลทบ์นิ จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

09 - 14 ส.ค. 65 TG317/TG318 15+1 32,999 32,499 31,999 6,000 

30 ส.ค. - 04 ก.ย.65 TG317/TG318 15+1 33,999 33,499 32,999 6,000 

06 - 11 ก.ย.65 TG317/TG318 15+1 33,999 33,499 32,999 6,000 

 
 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

วนัที่หก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(-/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บอมเบย-์กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Airways (TG) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการ

เดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

  คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

  หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ตรุกมีกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ  

และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 

 วซี่าเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นแบบ E-VISA คา่ด าเนนิการ 500 บาท (เป็นแบบเขา้-ออกได ้1 คร ัง้ และอนุญาตให้

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั) **เงือ่นไขวซีา่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของประเทศอนิเดยี** 
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 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 40 USD/ทรปิ/ลกูทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 คา่โรงแรมกกัตวั AQ+PCR TEST 1 คนื 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 16,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่น การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

กรณจีองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ,์วันหยดุยาวตอ่เนื่อง และไดม้กีารแจง้ยกเลิกทัวร์ 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
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 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุัตเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ มดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รายการทวัรท์ ัง้หมด** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


