
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ร่วมงานแห่....มหาเทพแห่งความส าเร็จ 

พระคเณศ ณ ประเทศอินเดีย  
 
 

 

   เทศกาลคเณศจตุรถ ี: เทศกาลบูชาพระคเณศ (Lord Ganesh) เทพเจ้าแห่งปัญญาและการ 



 

 

  ขจัดอุปสรรคทัง้ปวง เร่ิมต้นแล้ววันนี ้โดยเทศกาลนีม้ีช่ือเรียกว่า คเณศจตุรถี (Ganesh Chaturthi) 
  หรือที่เรียกกันทั่วไปในปูเณ่ว่า กันปาตี (Ganpati Festival) เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระองค์  
  ในเดือนเดือนภาทรบท (Bhadrapada) ตามปฏิทินฮินด ูปกติชาวฮินดูจะสวดภาวนาต่อพระคเณศ 
  ก่อนที่จะเร่ิมกิจการงานส าคัญใดๆ ด้วยเช่ือกันว่าพระองค์จะบันดาลให้ความปรารถนานัน้สัมฤทธ์ิผล 
  สมประสงค์  

8 วัน / 6 คืน (การบินไทย : TG) 
 

ก าหนดวันเดนิทาง : 7 – 14 กันยายน 2562  
 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 (1) กรุงเทพฯ – อินเดีย (เมืองมุมไบ)  
16.30 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D  

  สายการบนิไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

18.55 น.    ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองมุมไบ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG – 317  
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (1) 
21.55 น.    เดินทางถงึสนามบินเมืองมุมไบ ประเทศอินเดยี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
  (เวลาท้องถิ่นที่อินเดยี ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)  

นําท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรม AMBASSADOR HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 (2) ศูนย์ค้าผ้า – ชมงานซุ้มรูปปั้นองค์พระคเณศ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (2)  
10.00 น. นําท่านเดินทางสูศ่นูย์ค้าผ้า ท่านจะได้พบกบัเสือ้ผ้า , รองเท้า, เคร่ืองประดบัของชาวอินเดีย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (Box Set : 3) 
 

นําท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรม AMBASSADOR HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (4) 
16.30 น. นําท่านร่วม “ชมซุ้มรูปปั้นองค์พระคเณศ” (มีบริการรถรับ-สง่)  
 โรงแรมที่พกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  
 

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 (3) เมืองมุมไบ – เมืองปูเน่ – ถนนลักษมี – องค์ทัคฑูเสฐ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (5)  
  นําท่านเดินทางสู่เมืองปูเน โดยรถโค้ช (4 - 5 ชัว่โมง)  
 กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร NOVOTEL (6)  
 ปูเน เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สาํคญัทางวฒันธรรมของอินเดียมาตัง้แต่ในมยัโบราณและชาวอินเดียเชื่อกนัว่า เมือง

แห่งนีเ้ป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นัน้ก็คือปาฏิหาริย์การเกิดขึน้ของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเลก็ๆ รอบเมืองปเูนถงึ 8 
ปาง ซึง่เป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจงึเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพฆิเนศ
องค์มหาเทพแห่งความส าเร็จ" ปัจจบุนัตัง้อยู่ในรัฐมหาราษฎร์ เป็นเมืองที่ทนัสมยัและเป็นศนูย์กลางของการศกึษา 
มีมหาวิทยาลยัและเทคโนโลยีต่างๆ มีการคมนาคมสง่ขนสง่ที่ดีเชื่อมต่อกบัเมืองใหญ่ๆมากมาย 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อิสระช้อปปิง้ถนนลักษมี ตัง้ชื่อตามเทพธิดาแห่งความมัง่คัง่ลกัษมี แหลง่รวมร้านค้าสิง่ทอ, เสือ้ผ้า, เคร่ืองประดบั       
      ที่มีชื่อเสยีงมานานกว่า 60 ปี ให้ท่านได้เลอืกชมสนิค้าตามอธัยาศยั        

       นําท่านแสวงบญุบชูาองค์ทคัฑูเสฐ (เมืองปเูน่) : Dagdusheth Halwai Ganapati Temple (Pune) เชื่อกันว่าเป็น
องค์พระคเณศ ที่ร ่ารวยที่สุดในโลก พระพิฆเนศประจําเมืองปเูน่ องค์พระพิฆเนศมีการประดบัประดาด้วย
เคร่ืองประดบัที่ทําจากทองคําและเพชรนิลจินดาทัว่ทัง้องค์ จนได้รับการกลา่วถงึว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ํารวยที่สดุใน
โลก" 

  นําท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรม SAGAR PLAZA PUNE HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (4) เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (8)  
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (9) 
 เดินทางกลบัสู่เมืองมุมไบ โดยรถโค้ช (4 – 5 ชัว่โมง) 
  มุมไบ (Mumbai) หรือชื่อเดิมว่า บอมเบย์ (Bombay) เมืองท่าติดทะเลของรัฐมหาราษฏะ (Maharashtra) เป็นเมืองที่

มีความหลากหลายสดุขัว้ มีเสน่ห์แห่งอินเดียตะวนัตก  เพราะความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของสิง่ปลกู
สร้าง ความเป็นเวสเทิร์นเบาๆของแหลง่อตุสาหกรรมผลติภาพยนตร์อินเดีย (Bollywood) และศนูย์กลางธุรกิจที่ใหญ่
ที่สดุอีกแห่งหนึง่ของโลก นอกจากนีม้มุไบยงันําเสนอความแตกต่างอย่างสดุขัว้ระหว่างสงัคมชนชัน้สงูที่ร่ํารวยที่สดุใน
อินเดียแต่อีกมมุนงึกลบัเป็นสลมัที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียเช่นกนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (10) 
นําท่านเข้าสูโ่รงแรมที่พกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 (5) วัดสิทธิวินัยยัค (Siddhivinayak Temple) – ชมงานเกตุวดี  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (11)  
 วัดสิทธิวินัยยคั (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวดัที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดสูร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นท่ี

ประดิษฐานองค์ "พระคเณศ" เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ ถือกนัว่าเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระคเณศทกุองค์ใน
โลก โดยองค์เทวรูปมีขนาดความสงู 75 เซนติเมตร และหน้าตกักว้าง 60 เซนติเมตร โดยงวงหนัไปทางขวา ซึง่มี
ความหมายว่าให้พรสมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผู้สกัการะนัน้ต้องเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการสวดภาวนา  โดยด้านข้างขององค์ 
เทวรูปจะปรากฏพระมเหส ี2 พระองค์ คือพระนางสทิธิ และพระนางพทุธะประทบัอยู่ทัง้ 2 ด้าน ซึง่ตัง้อยู่ในองค์มณฑป



 

 

ศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ีท่านจะสามารถสมัผสัได้ถงึพลงัศรัทธา ทนัทีท่ีท่านก้าวเข้าสูภ่ายในวดัท่ีคลาคลํา่ไปด้วยฝงูชนท่ีมาเคารพ
สกัการะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (12) 
 เดินทางกลบัสู่เมืองมุมไบ โดยรถโค้ช (4 – 5 ชัว่โมง)  
 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (13) 
 นําท่านเที่ยวชม “เกตุวด”ี 
  โรงแรมที่พกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  
 

วันพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน 2562 (6) จัดซุ้มงาน – ร่วมขบวนแห่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (14)  
 ร่วมจดัซุุ้มขบวนแห่ หรือ อิสระพกัผ่อน ตามอธัยาศยั  
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม (15)  
16.30 น. นําท่านร่วม “งานแห่องค์พระคเณศ พธีิสาข์จนั ในวันจตุรถี ณ หาดเจาปาตี” (มีบริการรถรับ-สง่)  
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพฆิเนศ เทศกาลคเณศจตุรถี 
นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพฆิเนศ 

  จะกระทําในวนัแรม 4 ค่ํา เดือน 9 และวนั แรม 4 ค่ํา เดือน 10 ซึง่ถือว่าเป็นวนักําเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกนัว่า
พระองค์จะเสด็จลงมาสูโ่ลกมนษุย์เพื่อประทานพรอนัประเสริฐสงูสดุแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนีม้ีการจดั
พิธีกรรมบชูาและการเฉลมิฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทัว่อินเดียและทัว่โลก มีการจดัสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โต
มโหฬาร เพื่อเข้าพิธีบชูา จากนัน้จะแห่องค์เทวรูปไปทัว่เมืองและมุ่งหน้าไปสูแ่ม่นํา้ศกัด์ิสทิธ์ิสายต่างๆ ถนนหนทางทัว่
ทกุหนแห่งจะมีแต่ผู้คนออก มาชมการแห่องค์เทวรูปนบัร้อยนบัพนัองค์ ผู้ศรัทธาทกุคนแต่งชดุสา่หรีสสีนัสวยงาม  
ขบวนแห่จะไปสิน้สดุท่ีแม่นํา้ศกัด์ิสทิธ์ิ เช่น แม่นํา้คงคา แม่นํา้สรัสวตี  ฯลฯ แล้วทําพิธีลอยเทวรูปลงสูแ่ม่นํา้หรือทะเล 



 

 

จากนัน้นําท่านผ่านชม ถนนหลวงแห่งมารีนไดรว์ (Marine Drive) ที่สร้างบนพืน้ท่ีถมทะเล ซึง่มีความยาว 4.3 
กิโลเมตรเรียบอ่าวมมุไบ ที่มีลกัษณะเหมือนสร้อยพระศอของพระราชิน ีในเทศกาลคเณศจตรุถีบางแห่งมีการประกวด
มณฑปและองค์เทวรูปทัง้ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม  แม้แต่องค์เทวรูปที่สร้างขึน้ในเทศกาลก็ไม่ได้
ถกูกําหนดรูปแบบที่ตายตวัไว้ เราจงึเห็นการสร้างเทวรูปพระคเณศในรูปแบบแปลกๆ เช่น พระคเณศในรูปแบบฮีโร่ใน
ภาพยนตร์ซึง่จะเห็นๆได้ เฉพาะในเทศกาลนีเ้ท่านัน้ เมื่อการเตรียมการต่างๆพร้อมแล้ว จะมีการอญัเชิญเทวรูปพระ
คเณศขึน้ประดิษฐานในมณฑป และเชิญพราหมณ์มาทําพิธีปราณประติษฐา หรือการทําให้เทวรูปนัน้มีความศกัด์ิสทิธ์ิ
ขึน้มา จากนัน้จะทําการบชูา 16 ขัน้ตอนตามหลกัศาสนาท่ีเรียกว่า โษทโศปจาร(อปุจาระทัง้ 16) เช่นการสรงด้วยนม 
ด้วยนํา้ผึง้ การบชูาด้วย ดอกไม้ และเคร่ืองบชูาต่างๆ ตามด้วยสวดมนตร์ที่เรียกว่า คเณศาถรวศีรษะ หรือ คเณศ 
อปุนิษัท ในคมัภีร์พระเวท และทําการบชูาด้วยประทีปหรือการอารตี เป็นขัน้ตอนสดุท้าย นอกจากนีช้าวฮินดทูี่มีศรัทธา
จะถือพรตอดอาหารหรือทานแต่มงัสวิรัติ ในช่วงเทศกาล  จตรุถีอีกด้วยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองส่งพระองค์กลับสู่
สวรรค์การแห่เทวรูปขนาดใหญ่ออกจากวดัหรือเทวสถานไปรอบๆ เมือง และมุ่งหน้าไปยงัแม่นํา้หรือทะเลเมื่อผู้ศรัทธา
ได้แห่เทวรูปมาพบกนัยงัแม่นํา้ซึง่เป็นจดุนดัหมายแล้ว ก็จะทําการ ลอยองค์เทวรูปพระพิฆเนศลงสูแ่ม่นํา้หรือทะเล 
เสมือนการสง่พระองค์กลบัสูว่ิมาน ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดบชูาและพิธีลอยเทวรูปลงนํา้ จะได้รับความคุ้มครองจาก
พระองค์และจะได้รับสริิมงคลตลอดปี 

(อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)  
                  โรงแรมที่พกั AMBASSADOR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  
 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 (7)   วัดถ า้ช้าง - สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาซี – Gateway of India  
      อาคารเทศบาลมหานครบอมเบย์ – ลานซักผ้าโดมิกาต – หาดเจาพัตต ี
      ช้อปป้ิง – เมืองมุมไบ – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั (16)  
 
 
 
 
 
 
 
  วัดถ า้ช้าง หรือ Elephanta Caves เป็นแหลง่มรดกโลก ของวดัฮินดูที่แกะสลกัเข้าไปในถํา้ของประเทศอินเดีย สร้าง

ขึน้เพื่อบชูาพระศิวะเป็นหลกั ถํ ้า้เหลา่นีต้ัง้อยู่บนเกาะเอลแิฟนตา หรือเกาะการบรีุ (แปลว่า เมืองแห่งถํา้) ในอ่าวมมุไบ 
หมู่โบราณสถานประกอบด้วยโบสถ์พราหมณ์ลกัธิไศวะ 5 แห่งและซากของสถปูพทุธบางสว่น เชื่อว่าสร้างขึน้มาตัง้แต่
ราว 2 ศตวรรษก่อนคริสต์ศตวรรศ ภายในหมู่ถํา้เป็นรูปปัน้แกะสลกัเข้าไปในหิน แสดงเทพฮินดแูละพทุธศาสนบคุคล 
แกะสลกัในหินบะซอลต์ เทวรูปสว่นใหญ่ถกูทําลายตดัเศียร สลกัพระพกัตร์ออกไปหมดแล้ว รูปปัน้สาํคญัหลกัของวดั
คือ รูปจําหลกัในหินใหญ่ก้อนเดียว ความสงู 20 ฟุต แสดงพระศิวะตรีมรูติ, นาฏราชาและโยคีชวรา  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (17)  



 

 

 สถานีรถไฟฉัตรปตศิิวาชี (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรือชื่อเดิมว่า สถานีปลายทางวิคตอเรีย (Victoria 

Terminus) เป็นหนึง่ในสถานีรถไฟที่สวยงามที่สดุในโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างวิคตอเรียแบบองักฤษ
กบัอินเดียแบบดัง้เดิม เป็นสิง่ปลกูสร้างอนัเป็นมรดกตกทอดครัง้ที่องักฤษยงัปกครองอินเดีย  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.  

  1888 แถมยงัได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประตเูมืองอินเดยี (Gateway of India) เปรียบเสมือนเป็นสญัลกัษญ์ประจําเมือง ตัง้ตระหง่านอยู่ริมฝ่ังทะเลทางใต้
ของนครมมุไบ มีความสงู 26 เมตร สร้างด้วยหินบะซอลท์สเีหลอืง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างฮินดแูละมสุลมิดงั
จะเห็นได้จากประตโูค้งและหอคอยทัง้ 4 ด้าน ลวดลายมีการตกแต่งในสไตล์ฮินดู นัน่ก็เพื่อเป็นอนสุรณ์ของการมา
เยือนนครมมุไบของพระเจ้าจอร์ชที่ 5 และพระราชินีแมรีแห่งราชวงศ์องักฤษ และยิ่งไปกว่านัน้ ประตเูมืองอินเดียมี
ความสาํคญัมากๆต่อชาวนครเพราะเมื่อครัง้ที่อินเดียได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1948 กองทพัสดุท้ายขององักฤษได้
เคลือ่นทพัออกจากอินเดียโดยผ่านประตแูห่งนีน้ัน่เอง 
อาคารเทศบาลมหานครบอมเบย์ (ผ่านชม) หรืออาคารที่ทําการรัฐบาลแห่งแคว้นมหาราษฏระ ตกึทรงเก่าแก่
สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค มีความโดดเด่นเป็นสง่าตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

 
 

  
 
 
 
 
 

ลานซักผ้าโดนิกาต (Dhobi Ghat) ลานซกัผ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใหญ่จนกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ดยงัต้องบนัทกึไว้  
นอกจากเป็นแหลง่ซกัผ้าขนาดใหญ่มีผ้าตากเรียงรายสลบักนัไปมาจนสดุพืน้ท่ีแล้ว  ยงัมีความเก่าแก่มากที่สดุอีกด้วย 
เพราะกรรมวิธีการซกัผ้าในแถบชมุชนนีถ้กูถ่ายทอดผ่านรุ่นสูรุ่่นกว่า 2,000 ปี โดยวิธีซกัผ้าก็จะแตกต่างจากบ้านเราที่
ใช้วิธีขยีผ้้า แต่ที่น่ีกลบัซกัผ้าโดยการนําผ้าไปฟาดกบันํา้ ลกัษณะของลานซกัผ้าก็จะโบกปนูแบง่เป็นช่องสีเ่หลีย่ม  ไม่มี
หลงัคาแต่ละคนจะมีช่องเป็นของตวัเอง จงึไม่ซกัรวมกนั ถือเป็นเอกลกัษณ์ความแปลกอย่างนงึของอินเดีย 

หาดเจาพตัต ี(Chowpatty Beach) เปรียบเหมือนหาดหวัหินของไทย เพราะมีกิจกรรมให้ขี่ม้าและโชว์ต่างๆมากมาย 
ซึง่ถ้าพดูกนัตรงๆ แล้วนํา้ทะเลก็ไม่ใส คงไม่เหมาะกบัการเลน่นํา้สกัเท่าไหร่ แต่ก็ยงัดีที่หาดเจาพตัตีหนัหน้าเข้าหาทิศ



 

 

ตะวนัตก ทําให้ตรงนีเ้ป็นจดุที่ชมพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สดุแห่งหนึง่ในมมุไบ นอกจากนีบ้ริเวณใกล้ๆ กนัยงัเป็นท่ีตัง้
ของที่เที่ยวชื่อดงัอย่างแนวถนนมารีนไดรฟ์ (Marine Drive) ซึง่เป็นทางเดินโค้งสาํหรับคนเดินถนนเพื่อชมวิวอ่าวแบค
เบย์และทะเลอาหรับ พร้อมรับลมเย็นๆ มีร้านค้าแผงลอยขายอาหารแสนอร่อยและเคร่ืองด่ืมเย็นชื่นใจเกือบตลอดทาง 
และในยามค่ําคืน ไฟจากถนนตลอดแนวมารีนไดรฟ์ก็สอ่งประกายเหมือนไข่มกุ แลดเูป็นเส้นโค้งวิบวบัๆ จนนํามาสู่
ฉายาท่ีชาวอินเดียเรียกกนัว่า สร้อยคอของราชินี (Queen’s Necklace) นัน่เอง 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ที่สาํคญั หรือห้างสรรพสนิค้าชัน้นํา   

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (18) 
  ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่นามบนิเมืองมมุไบ 
23.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG – 318 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (19) 
 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (8)   กรุงเทพฯ  
05.35  น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อัตราค่าบริการ :  

ร่วมงานแห่ มหาเทพแห่งความส าเร็จ 
พระคเณศ ณ ประเทศอนิเดีย 

8 วัน / 6 คืน (TG) 
Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน พักเดี่ยว 

 

7 – 14 กันยายน 2562 
 

69,999.- 
 

9,900.- 
 
 
***เงื่อนไขส าหรับการจองทวัร์*** 
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึน้ไป ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
2. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบนิ ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิร์ม ต้องทําการจ่ายเงินคา่ทวัร์ 
   เตม็จํานวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลกิการเดนิทางได้  

 

อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-มมุไบ-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลง หรือต้องซือ้ตัว๋ 
  เด่ียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขสายการบนิ) สายการบนิไทย แอร์เวย์ และคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
*คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีท่านต้องการ เพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง :  
  Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเด่ียว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไมมี่การระบ ุทางบริษัทฯ  
  ขออนญุาตจิดัเป็นเตียง Twin ให้กบัท่าน 
*คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 



 

 

*คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง 
*คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจํากดัท่ี 
  มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ  
*คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าอินเดีย 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น :  30 USD / ผู้โดยสาร 1 ท่าน 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีมีนํา้หนกัเกิน 20 กิโลกรัม 

*คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมไิด้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด , คา่โทรศพัท์, คา่มนิิบาร์ ฯลฯ 

*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คดิจากยอดบริการ  
 

เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจําท่านละ 20,000 บาท พร้อม FAX สลปิการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดนิทางมาท่ีบริษัทฯ 
2. สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 - 20 วนั 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิการเดนิทาง ก่อนการเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ทัวร์ทัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 20-45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทวัร์ในทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 10-20 วนั คดิคา่ใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 
4. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 1-10 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทุกรณี 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรง  
   หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ 
   ไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด เน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ  
 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง  
   บริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือจาก 
   อบุตัเิหตตุา่งๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผดิชอบคา่บริการท่ีท่านได้ชําระไว้  
   แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไม ่ 
   ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่ง   
   ประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตาม  
   สถานการณ์ดงักลา่ว 



 

 

7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิ , บริษัทฯ  
   ขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สําหรับคา่  
   บริการนัน้ๆ 
8.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี  
   อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 
9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า แล ะความผดิพลาดจากทางสายการบนิ  
   จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้  
   ทราบลว่งหน้า 
 

***เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 

 
 


