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วันแรก
15:30น.
18:55น.
21:55น.

วันที่สอง
เช้ า

กรุงเทพฯ – มุมไบ
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน
THAI AIRWAYS โดยคณะเดินทางเองและไปพบไกด์ ท่ สี นามบินมุมไบ
เดินทางสูส่ นามบินมุมไบ โดยเที่ยวบินที่ TG317 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง “เมืองมุมไบ” เมืองท่า และเมืองการค้ า ที่สาคัญของประเทศ อินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว (เวลาที่อินเดียช้ ากว่าเมืองไทย 1.30 ชัว่ โมง)
พักที่  HOTEL ORCHID MUMBAI (4ดาว) หรือเทียบเท่ า
มุมไบ – วัดสิทธิวินัยยัค – ปั ลลี – ศรีบลั ลาเลชวา – ปูเน่
นาท่านสักการะ "วัดสิทธิวินัยยัค" (Siddhivinayak Temple) สิทธิ วินายัก พิฆเนศวร แห่งความสาเร็ จ
ประดิษฐานที่มุมไบ เป็ นเทพประจารัฐ และสาคัญที่สดุ ตังอยู
้ ่ที่เมืองมุมไบซึ่งเป็ นเมืองหลวงของรัฐมหา
ราษฎร์ ปั จจุบนั อีกทังเป็
้ นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดูสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี 1801 ภายในเป็ นที่ประดิษฐานองค์
"พระพิฆเนศ" เทพเจ้ าแห่ งความสาเร็จ ซึง่ ตั ้งอยูใ่ นองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ทา่ นจะสามารถสัมผัสได้ ถึง
พลังศรัทธาทันทีที่ท่านก้ าวเข้ าสูภ่ ายในวัด ที่คลาคล่าไปด้ วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้
สักการะองค์ท่านแล้ ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จาเป็ นต้ องทา คือให้ ท่านได้ กระซิบคาอธิษฐาน
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08.30 น.

กลางวัน

ค่า
วันที่สาม
06.30 น.
07.30 น.

กลางวัน

ต่อ รู ปปั น้ หนู 2 ตน ที่ถือเป็ นพระสหายขององค์ท่านด้ วย/ อิสระให้ ท่านได้ บูชาเครื่ องรางรู ปบูชา องค์ท่าน
ตามอัธยาศัย / จากนัน้ นาท่านรับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปั ลลี (Pali) (ระยะทาง 107 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
นาท่านชม เทวสถาน ศรี บัลลาเลชวา(Shri Balleswar) เชื่ อ กันว่าเป็ นเทวสถานที่พระคเณศวร ทรง
ปรากฎกายในรู ปของพราหมณ์ หนุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และชี ้สถานที่สร้ างเทวาลัยสาหรับเป็ นที่ประดิษฐาน
ของพระองค์ ให้ กับ บาลาล หรื อบาเลศวรา ผู้ซึ่ งเลื่อมใสในองค์พระคเณศวรมาก และวัดแห่งนี ้เป็ นวัดที่
สร้ างด้ วยไม้ เป็ นวัดแรกหรื อหนึง่ ในแปด (อัษฎวินายัก)
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
นาท่านเดินทางต่อสูเมืองปูเน่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง )
จากนันน
้ าท่านสักการะพระพิฆเนศประจาเมืองปูเน่ดกั๊ ดูเสฏ องค์พระพิฆเนศมี การประดับประดาด้ วย
เครื่ องด้ วยเครื่ องประดับที่ทาจากทองคาและเพชรนิล จินดาทัว่ ทังองค์
้
จนได้ รับการกล่าวถึงว่าเป็ น พระ
พิฆเนศที่ร่ ารวยที่สดุ ในโลก จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากจากเมืองปูเน่
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
พักที่  HOTEL ROYALORCHID CENTRAL PUNE (4ดาว) หรือเทียบเท่ า
ปูเน่ – เลนยาดรี – โอซฮาร์ – รันยันกาวน์ – ปูเน่
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เลนยาดรี (ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) น า
ท่านเดินทางสูส่ ถานที่ ประสูติขององค์มหาคเนศวร สักการะเทวสถานคีรีจัตมากา(Gilijatmaka) ตังอยู
้ ่
บนเนินเขาบนฝั่ งแม่น ้ากุกดี ที่เมืองเลนยาดรี เป็ นเทวสถานที่อยูใ่ นถ ้าในหุบเขา ต้ องขึ ้นบันไดถึง 283 ขัน้
ตามตานานกล่าวไว้ ว่า พระแม่อุมาปารวตี ต้ องการโอรสมากจึงได้ ทาพิธีปันยากพรต ( บุญยักวริ ตะ ) ขึ ้น
เพื่อเป็ นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนาของพระศิวะ เป็ นเวลาหนึง่ ปี ทาให้ พระวิษณุโปรดปราณ
มาก จึงให้ พระกฤษณะไปกาเนิดเป็ นบุตรของพระแม่อุมา และสถานที่ที่พระแม่อุมากระทาพิธี ก็คือ เทวส
ถานคีรีจัตมากา แห่งนี ้นี่เอง เชื่อกันว่า พระพิฆเนศเป็ นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้ วย การยาตรา
มายังถ ้า เทวสถานคีรีจตั มากา แห่งนี ้ก็เพื่อขอบุตร ซึง่ ผลบุญแห่งการยาตราอันเหน็ดเหนื่อย จะทาให้ ผ้ ทู ี่ยงั
ไม่มีบุตร และมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่ จะประสบความสาเร็ จสมหวังเสมอ และจะได้ บุตรที่ดี เฉลียว
ฉลาดและมีปัญยาหลักแหลม เหมือนดังองค์พระคเนศ....ให้ ทา่ นได้ ชมความงดงามของเทวสถานที่มีศิลปะ
แบบคุปตะต่างๆ อย่างสวยงาม
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ โอซฮาร(Ozhar) เมืองที่เป็ นที่ตงั ้ หนึ่งในแปดเทวสถานอัษฎวินายัก แห่งศรี คเณศวร.
(ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ) ชม เทวสถานศรีวิฆเนฮาร (Shri Vighneshar) เทวสถานนี ้สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ.1833 บางตาราก็บอกว่าสร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1783 ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่ องความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรมโดยเฉพาะยอดโดมที่เป็ นทองคา และความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับประดาอยูใ่ นตัว
เทวาลัย ตามตานานกล่าวไว้ วา่ กษัตริ ย์อภินนั ทะ ได้ ประกอบพิธีบูชายัญเพื่อประสงค์ที่จะไปจุตเป็ นอิ นทร
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ค่า
วันที่ส่ ี
06.30 น.
07.30 น.

เทพ เมื่อพระอินทร์ ทราบข่าวจึงส่งกาละ (ตัวหน้ ากาล หรื อ เวลาเหมือนผู้ทาลาย) ลงมาในร่างวินะสูร เพื่อ
ขัดขวางการทาพิธีไม่ให้ สาเร็ จ ทาให้ เกิดความทุกข์ เข็นเดือดร้ อ นไปทุกหมู่มวลมนุษย์ ทุกข์ทรมาน และ
พิธีกรรมต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะประสิทธิ ผลได้ ร้ อนถึงเหล่าเทพเทวาทังหลายพากั
้
นมาสวดมนต์อ้อนวอน
ต่อ พระพิฆเณศ ขอให้ เสร็ จลงมาช่วยปราบวินะสูร พระคเนศจึงเสด็จลงมาปราบวินะสูรจนสาเร็ จ ก่อนที่วิ
นะสูรจะตายได้ ขอร้ องให้ พระคเณศใช้ คานาหน้ าว่า คณ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา พระคเนศจึงได้ รับสมญาว่า
“คณ” หมายถึงผู้เป็ นหัวหน้ า หรื อผู้เป็ นใหญ่ ผลบุญแห่งการยาตราสุเ่ ทวสถานแห่งนี ้ เชื่อกันว่า จะทาให้
เกิดความสะดวกในกิจการงานต่างๆ ปั ดเป่ าทุกข์ภยั และอุปสรรคในการทางานต่างๆ อีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองรั นยันกาวน์ (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ชั่วเวลา ประมาณ 3.30
ชัว่ โมง) นาท่านสักการะ เทวสถานศรีมหาคณปติ ณ เมือง รันยันกาวน์ (Ranjangoan) ณ ที่แห่งนี ้เป็ นที่
ที่มหาเทพศิวะ ได้ จุติมาปราบยักษ์ ตนหนึง่ ที่ชื่อว่า “ตรีปุระสูร” ซึง่ ได้ รับพรจากพระคเณศวร และศิวะเทพ
เท่านันที
้ ่สามารถกาจัดได้ ...... เมื่อมหาศิวะเทพ ได้ ตอ่ สู้เพื่อกาจัดอสูรตนนี ้ก็ไม่สามารถปราบลงได้ เทพนพ
เคราะห์ดวงดาวทังเก้
้ าแห่งจักรวาลก็ได้ กราบทูลแด่องค์ศิวะเทพ ให้ บูชาพระคเณศวรก่อนแล้ วจึงจะสาเร็ จ
และศิวะเทพก็ได้ กระทาพิธีบูชาพระคเณศวร ก่อนจะไปกาจัดยักษ์ จนสาเร็ จ และสถานที่แห่งนี ้เองเป็ นที่ที่
พระศิวะได้ สถาปนามหาคณปติ มหาคณปติ หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่ หรื อหัวหน้ าคณะทังปวงในความหนึ
้
ง่ ก็
คือพระพิฆเณศนัน่ เอง ผลบุญแห่งการยาตรามากราบไหว้ บูชาต่อเทวสถานแห่งนี ้จึงเชื่อกันว่า จะนามาซึง่
พลังอานาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ ายหรื ออุปสรรคทังหลายทั
้
งปวงได้
้
สาเร็ จ และจะทาให้ มีชื่อเสียง
เกี ย รติ ย ศปรากฏสืบไป ได้ เ วลาพอสมควร น าท่า นเดิ น ทางกลับเมื อ งปูเ น่ (ระยะทางประมาณ 52
กิโลเมตร)
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
พักที่  HOTEL ROYALORCHID CENTRAL PUNE (4ดาว) หรือเทียบเท่ า
ปูเน่ – เธอูร์ – สิทธิเดก – โมเร่ กาวน์ – ปูเน่
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ เมืองเมือง เธอูร์ (Theur) เทวสถาน ศรี จินตามณี (SHRI Chintamani) (ระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้ เวลา ประมาณ 40 นาที) เมื่อพระเจ้ า โมรยะ โกสาวี ได้ บรรลุสจั ธรรมที่เมือง นี ้
พระราช โอรสของพระองค์จึงสร้ างเทวสถานแห่งนี ้เพื่อเป็ นการ เฉลิมฉลอง เล่าสืบกันมาว่า สถานที่แห่งนี ้
กานา โอรสของกษัตริ ย์อภิ จี ตและมหาราณี กูนะวะตีได้ เดินทางมาเพื่อ แย่งชิ งเอาจิ นดามณี หรื อ หิน
สารพัดนึกจากกาปิ ลา แต่กาปิ ลา ไม่ยอมให้ จินดามณี พระแม่ดุรคา ได้ แนะนาให้ กาปิ ลาทาพิธีขอพรจาก
พระคเณศและด้ วยผลของการ บูชาทาให้ พระคเนศจึงเสด็จลงมาปราบกานา โดยใช้ ขวานฟั นหั ของ กานา
ขาดภายใต้ ต้นกาดัมบา (Kadamba) เหตุการณ์ นี ้เองทาให้ พระองค์มีอีกพระนามหนึ่งว่า “ จินตมณี “ เชื่อ
กันว่า ด้ วยผลบุญแห่งการยาตรามากราบไหว้ บูชา พระคเนศ ณ เทวสถานศรี จินตามณีแห่งนี ้ จะทาให้ ผ้ ู
นันหมดความกั
้
งวลใจ หมดความทุกข์ใด ๆที่มีอยู่ความทุกข์ทงปวงจะถู
ั้
กขจัดปั ดเป่ าลงด้ วยอานิสงส์แห่ง
การสัก การะบูชานี ้ น าท่า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง สิ ท ธิ เ ตก ชมเทวสถานศรี สิ ท ธิ วิ น ายั ก (Siddhatek)
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ริ มฝั่ งแม่น ้าทีมะ เทวสถานศรี สิทธิวินายัก แห่งนี ้ก็คือเรื่ องราวของการ
สร้ างโลก โดย พระพรหมประชาบดี เมื่ อ พระองค์ ทรงสร้ างโลกขึ ้นมามาแล้ วจุดแรกที่ทรงสร้ างขึ ้นก็คือ
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กลางวัน

ค่า
วันที่ห้า
06.30 น.
07.30 น.

กลางวัน

สถานที่อนั เป็ นที่ตงของ
ั้
เทวสถานศรี สิทธิวินายัก แห่งนี ้นัน่ เอง ความสาคัญอีกประการหนึง่ ของเทวสถาน
แห่งนี ้ ก็คือ เทวรู ปขององค์ พระคเนศที่เป็ น สวายัมภู (เกิดขึ ้งเองตามธรรมชาติ ) มีงวงหันไปทางขวา (
ขวามื อของพระคเนศ ) ซึ่งถื อว่าเป็ นเทวลักษณะ ที่หายากและปรากฎขึ ้นเพียงแห่งเดียว จากจ านวน
สวายัมภูทงแปดแห่
ั้
ง ( ส่วนใหญ่พระคเนศจะมี งวงหันไปทางซ้ ายทังสิ
้ ้น )
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
น าท่ า นเดิ น สู่ เ มื อ ง โมเร่ กาวน์ (ระยะทางประมาณ 70 กิ โ ลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่ ว โมง)
(MOREGOAN) คาว่า โมเร่ คือ มยุรา หรื อ นกยูงในภาษาไทยเรานันเอง
้ ส่วนคาว่ากาวน์ แปลว่าหมู่บ้าน
รวมความได้ วา่ เป็ น หมู่บ้านนกยูง สักการะเทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษ
ที่ 14 โดยพระเจ้ า โมรยะ โกสาวิ เชื่อว่าเป็ นสถานที่ที่ พระคเณศวรได้ สงั หารสินธุ โดยการตัดเศียร และเชื่อ
กันว่าเศียรของสินธุได้ ตกลงมายังเมืองนี ้ และบริ เวณเป็ นที่ตงเทวสถาน
ั้
นาท่านเดินทางกลับเมืองปูเน่ (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ประมาณ 2 ชัว่ โมง)
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
พักที่  HOTEL ROYALORCHID CENTRAL PUNE (4ดาว) หรือเทียบเท่ า
ปูเน่ – มาฮัด – มุมไบ
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาฮัด (Mahad) (ระยะทาง ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
เมืองสุดท้ ายของอัษฏวินายัก เทวสถานศรี วราด์วินายัก (Viradavinayaka) เป็ นสถานที่ที่องค์พระพิฆเณศ
ให้ พรแก่รุกมากันดาว่า ถ้ าผู้ใดได้ ยาตรามายังเทวสถานแห่งนี ้ และขอพรต่อเรา เราจะประทานพรให้ โดย
เติมเต็มความปรารถนาของเขาให้ ครบถ้ วนบริ บูรณ์ ทุกอย่าง ขอให้ ผ้ ูที่มายังเทวสถานแห่งนี ้ จงประสบ
ผลสาเร็ จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ผู้ที่มีจิตศรัทธาเคารพเลื่อมใสในองค์พระพิฆเนศ หากได้ มีโอกาส
ยาตรา มากราบไหว้ ขอพรจากพระองค์ ท่าน ณ สถานที่แห่งนี ้ จึ งเชื่อกันว่า จะประสบความสาเร็ จ และ
ความสมหวังมากเป็ นพิเศษ นาท่านเดินทางสู่ เมื อ ง มุมไบ (ระยะทางประมาณ 80 กิ โลเมตร ใช้ เวลา
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระแม่ ลักษมี ซึง่ เราจะเดินทางมาขอพรกับองค์พระแม่ลกั ษมี เพื่อเป็ นสิริมงคลและ
ความร่ ารวยทางด้ วยทรัพย์สนิ สมบัติ ภายในวัดท่านยังสามารถไหว้ พระพิฆเนศและพระหนุมานได้ ด้วย
จากนัน้ นาชม เมืองมุมไบ ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยถูกเรี ยกขานว่า “บอมเบย์ ” ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกของอินเดีย ริ ม
ฝั่งทะเลอาระเบียน เดิมเป็ นเกาะ 7 เกาะ ที่ทางน ้าตื ้นเขินจนแผ่นดินเชื่อมต่อกันเป็ นแหลมยื่นลงไปในทะเล
ยาว 22 กิโลเมตร การเปิ ดคลองสุเอชในปี 1869 ทาให้ เมืองนี ้กลายเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในแถบ
ทะเลอาระเบียน และจากการตกเป็ นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ในศตวรรษที่ 19 มีการก่อสร้ าง
อาคารบ้ านเรื อนมากมายด้ วยศิลปะแบบโกธิคที่รุ่งเรื องในยุคนัน้ จนได้ ชื่อว่า “นครลอนดอนของอินเดีย”
นอกจากความสาคัญในฐานะเป็ นเมืองท่า มุมไบยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การท่องเที่ยว ตึกรามบ้ าน
ช่องสมัยใหม่ผุดขึ ้นมากมาย จนเปรี ยบเสมือนโลก 2 ยุคมารวมอยู่ด้วยกัน มุมไบยังเป็ นเมืองที่เปี่ ยมไป
ด้ วยเสน่ห์แห่งโลกมายาและศิลปะการแสดง เป็ นเมืองที่มีการผลิตภาพยนตร์ มากที่สุ ดในโลก ประมาณ
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ค่า

23:35 น.
วันที่หก
05.25 น.

800 เรื่ องต่อปี หรื อ 2 เท่าของฮอลลีว๊ ดู จนได้ ชื่อว่า “บอลลีว้ ดู ” ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีประชากร 20 ล้ านคน
หนาแน่นที่สดุ อันดับ 5 ของโลก / จากนัน้ นาท่านชม ประตูสอู่ ินเดีย GATEWAY OF INDIA สร้ างด้ วย
หินทรายสีน ้าผึ ้ง ตังตระหง่
้
านอยูร่ ิ มฝั่งทะเลอาระเบียน ถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้ างขึ ้นใน
ปี 1911 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สถานถึงการเสด็จมาเยือ นอินเดียเป็ นครั ง้ แรกของพระเจ้ าจอร์ จที่ 5 และพระ
ราชินีแมรี่ เพื่อทรงร่ วมงาน เดลีดารบัร และกองทัพอังกฤษชุดสุดท้ ายที่ปกครองอินเดียเดินทางกลับโดย
ลอดซุ้มประตูโค้ งแห่งนี ้
ผ่านชมชายหาดมารี นไดร์ ฟ / เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของอาหคารบ้ านเรื องตลอดสองข้ างทาง
อิสระมือ้ อาหาร (ไกด์ แนะนาร้ านอาหาร)
สมควรแก่เวลาอาลาอินเดีย นาท่านออกเดินทางสู่ทา่ อากาศยานนานาชาติฉัตรปาตี ศิวะจี (สนามบินมุม
ไบ)
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯด้ วยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG318
กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จานวน
6-7 ท่ าน
8-9 ท่ าน

อัตราค่ าบริการ (ต่ อ 1 ท่ าน )
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง+
เด็กมีเตียง+
เด็กไม่ มีเตียง+
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(พักคู่)
33,900
33,900
33,900
31,900
31,900
31,900
31,900
29,900
**ต้ องการเดินทาง 2-5 ท่ าน กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่**

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900
7,900

ค่ าบริการรวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
• ค่าที่พกั จานวน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (English Speaking)
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าน ้าหนักกระเป๋ าที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
• ค่าพนักงานบริ การยกกระเป๋ า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศอิ นเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,500 บาท
• ค่าทาหนังสือเดินทาง,ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว(เป็ นหน้ าที่ของผู้
เดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
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• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ 15US ต่อท่านตลอดทริ ป
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
การสารองที่น่ ัง
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางทันที พร้ อมชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก
**กรณีมีการยกเลิกเดินทาง**ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั ้งสิ ้นทุกกรณี**
หมายเหตุ
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั ้งหมดโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
• รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ โดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ของห้ ามนาเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
• รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
• การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ
ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
• กรุ ณาส่งมอบเอกสารการใช้ ทาวีซ่า ให้ บริ ษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้ าก่อนการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง
• หนังสือเดินทางมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
• รู ปถ่าย สี ถ่ายหน้ าตรง พืน้ หลังสีขาว 2 นิ ้ว จานวน 3 ใบ
• หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ ต)ตัวจริ ง
• สาเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ ต) จานวน 2 ชุด
• สาเนาทะเบียนบ้ านจานวน 2 ชุด
• สิทธิ์ การออกวีซ่าขึ ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั ้น
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