
  

 

 

ॐทัวร์มหามนตราแห่งมหาส าเร็จॐ 
6DAYS 4NIGHTS / THAI AIRWAYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรอยเสน้ทางศกัดิส์ทิธิแ์หง่องคเ์ทพผูป้ระทานพรแหง่ความสําเร็จท ัง้ปวง 

บนดนิแดนตน้กําเนดิแหง่ฮนิดเูทพ  

นําทา่นสกัการะ “อษัฏวนิายกะ”  อนัหมายถงึเทวสถานพระพฆิเนศท ัง้ 8  

สถานทีป่ระดษิฐานเทวรปูพระพฆิเนศ ทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิและ พลงัแหง่อํานาจ 

ขององคพ์ระพฆิเนศเอง จงึถอืวา่ศกัดิส์ทิธิย์ ิง่นกั  

!!อยากปงั...ตอ้งไป!! 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
**สงวนสทิธิสํ์าหรบัผูร้ว่มเดนิทางอาย1ุ6ปีข ึน้ไป**/**ราคานีร้วมคา่วซีา่อนิเดยีแลว้** 

รายการทวัร ์

วนัที ่1 

กรงุเทพมหานคร – เมอืงมมุไบ 

15.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกช ัน้4 เคานเ์ตอร์ Bสายการบนิไทย เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ คณะเดนิทางพบกนั ณ 
สนามบนินานาชาติ ดอนเมอืง  ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับดแูล
ความสะดวก 

18.55น.           เดนิทางออกจาก กรงุเทพ  สูเ่มอืงมมุไบ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)เทีย่วบนิที ่
TG317(สายการบนิบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

22.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิฉัตราปตศีวิะจ ิ(ChhatrapatiShivaji) เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยีหลังผา่นพธิกีาร 
                       ตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้รถโคช้ปรับอากาศรอรับทา่นทีส่นามบนิ 
  (เวลาทอ้งถิน่ของเมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี ชา้กวา่ประเทศไทย1.30 ช ัว่โมง) 
 
ทีพ่กั Niranta Transit Hotel Terminal 2 Arrivals/Landside เทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 
 

 เมอืงมมุไบ – เมอืงมาหสั – เมอืงปาล ี– เมอืงปเูน่                             (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 

แผนทีเ่ทวสถานศกัดิส์ทิธ ิข์องพระพฆิเนศ ท ัง้ 8 องคท์ีก่าํเนดิเองตามธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

28 มกราคม -2 กมุภาพนัธ ์63 45,900 8,000 



 

 

นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมาหสั (Mahad)ระยะทาง 176 กม. ตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของเมอืงไรกาด
(Raigad) ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีพ่ระศรวีรทาวนิายกะ (ผูป้ระทานพรอนัยิง่ใหญ)่ อวตารขององค์
พระพฆิเนศเสด็จลงมาประทานพรแกฤ่าษีคฤตสมาชผูต้อ้งคําสาป ตามตํานานปรากฏในคเณศปรุาณะ และ
มทุคลปรุาณะ 

                         นําทา่นสกัการะ  เทวรปูพระพฆิเนศ  ณเทวสถานศรวีรทาวนิายกะ ( SHREE VARADA VINAYAK 
TEMPLE)โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย ภายในวหิารที่
ประดษิฐานพระวรทาวนิายกะแหง่นีไ้ดรั้บแสงสวา่งจากตะเกยีงน้ํามนัทีม่คีวามเชือ่วา่ไมเ่คยมอดดับตัง้แตปี่
ครสิตศ์ักราช 1892โดยวหิารแหง่นีม้พีืน้ทีป่ระมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสงูประมาณ 7.62 เมตร 
ปลายยอดโดมทําดว้ยทองคํา และเป็นเทวสถานแหง่เดยีวทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปสกัการะภายในวหิารได ้
ภายนอกวหิารจะปรากฏชา้งจํานวน 4 เชอืก ประดษิฐานอยูท่ัง้ 4 ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ“องคท์ี ่1 พระศรวีรทาวนิายกะ” ประทานมนตราทีท่ําใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จ็บท ัง้ปวง ॐ 

                       ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปาล ี(Pali)ระยะทาง 73 กม.ตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของเมอืงไร
กาด (ฑฟรเฟก) ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีเ่ด็กหนุ่มนามวา่ “บลัลา” บตุรของนายกลัยนักบันางอนิทุ
มาต ีและเป็นผูนั้บถอืนกิายคณะพัทยะ (GANABADYA) หรอืนกิายทีนั่บถอืพระพฆิเณศเป็นเทพเจา้สงูสดุได ้
ถกูพอ่ของตนหรอืนายกลัป์ยนัทําลายแทน่พธิบีชูา เขวีย้งหนิพระคเณศทิง้ และไดทํ้ารา้ยเด็กหนุ่มผูน้ี ้
จนกระทั่งพระพฆิเนศเสด็จลงมาประทานพรใหแ้กเ่ด็กชายบลัลา และเนรมติเทวสถานแหง่นีพ้รอ้มกบัสวยมัภู
มรูต ิณ ทีแ่หง่นี ้ตามตํานานปรากฏในคเณศปรุาณะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

        บา่ย            นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรบีลัลาเลศวร( SHREE BALLALESHWAR 
TEMPLE)โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ย บรเิวณพระเนตร 
และพระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดับดว้ยเพชร ประทับอยูบ่นบลัลังกไ์มแ้กะสลัก โดยม ีมสุกิะ หนูเทวพาหนะ
ของพระองคท์า่น เหยยีบขนมโมทกะอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของเทวรปูบรเิวณดา้นหลังเทวสถานแหง่นีจ้ะ
ปรากฏ เทวสถานศรทีนุธิ(SHREE DHUNDI TEMPLE) ทีป่ระดษิฐานหนิพระคเณศ ซึง่สนันษิฐานวา่เป็นหนิ
พระเคณศเดยีวกบัทีถ่กูนายกลัยนั บดิาของเด็กหนุ่มบลัลาเขวีย้งทิง้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ“องคท์ี ่2 พระศรบีลัลาเลศวร” ประทานมนตราแหง่ความสมบรูณ์พนูสขุทีจ่ะบงัเกดิตอ่ครอบครวั 

และคนรกัॐ 



 

 

                      ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับสู่ เมอืงปเูน่(Pune)ระยะทางประมาณ 1 22 กม. เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็น
อนัดับ 8 ของประเทศอนิเดยี ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสงูเดคคานรมิฝ่ังแมน้ํ่ามธุะ ( Mutha River) ในอดตีเมอืง
ปเูน่ยงัเคยเป็นศนูยก์ลางอํานาจของอาณาจักรมาราธา ( Maratha Empire) ภายใตก้ารปกครองของ
ผูป้กครองแควน้ พระเจา้ชาตปต ีชาหว์าจ ิ( ChatrapatiShavaji) ในปีครสิตศ์ักราช 847 ตอ่มาในชว่ง
ศตวรรษที ่18 เมอืงปเูน่มาถงึจดุรุง่เรอืงทีส่ดุเมือ่ไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงดา้นการปกครองอนิเดยี
อนุทวปีโดยมกีารแตง่ตัง้ตําแหน่งทีเ่ทยีบเทา่กบัประธานาธบิดแีหง่อาณาจักรมาราธา เมอืงปเูน่ในยคุปัจจบุนั
ถอืไดว้า่เป็นเมอืงหลวงทางดา้นวัฒนธรรมของแควน้มหารัชตะ โดยทีเ่มอืงปเูน่นัน้มชี ือ่เสยีงดา้น
อตุสาหกรรมการผลติรถยนต ์สถาบนัการวจิัยและคน้ควา้ของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื
แมก้ระทั่งดา้นการศกึษา การจัดการและการอบรม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL RADISSON BLU PUNE KHARADI หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 
 

เมอืงปเูน–่ หมูบ่า้นโมรากอน – เมอืงสทิธาเทค – หมูบ่า้นเทอรู ์– เมอืงปเูน่ 

                                                                                                                                      ( B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโมรากอน (Morgaon)ระยะทาง  67 กม.หรอืหมูบ่า้นนกยงู ซึง่ตัวหมูบ่า้นมี

ลักษณะทางภมูศิาสตรค์ลา้ยกบันกยงู อกีทัง้ในอดตียงัเป็นทีพํ่านักของฝงูนกยงูจํานวนมาก หมูบ่า้นแหง่นี้
ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืงปเูน่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีศ่รีษะของอสรูสนิธตุกลงมา จากการทํา
มหายทุธก์บัพระศรมียเุรศวร ปางขององคพ์ระพฆิเนศทรงมยรุา (หรอืนกยงู 1 ใน 3 เทวพาหนะ) เสด็จลงมา
ปราบสนิธอุสรุา และไดส้งัหารโดยการบัน่ศรีษะของอสรูตนนี ้จนเกดิปาฏหิารยิท์ีเ่ลอืดของอสรูฉาบทาไปทั่ว
สวรรค ์บนัดาลเป็นผงสชีาดทีใ่ชใ้นการบชูาเทพเจา้ ทีเ่รยีกวา่ “ผงสนิธ”ุ และยงัเป็นสถานทีเ่หลา่ปัญจเทวตา 
ทีป่ระกอบไปดว้ย พระศวิะ พระวษิณุ พระพรหม พระศักต ิและพระสรุยิะ ไดท้รงขอใหพ้ระพฆิเนศเสด็จ
ประทับ ณ สถานทีแ่หง่นีต้ลอดไป พระพฆิเนศจงึเนรมติสวยมัภมูรูต ิซึง่แสดงถงึการคุม้ครองหมูบ่า้นแหง่นี้
สบืตอ่ไป ตามตํานานปรากฏในคเณศปรุาณะ 

               นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรมียเุรศวร ( SHREE MAYURESHWAR GANAPATI 
TEMPLE)โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีจ้ะมงีวงหันไปทางซา้ย โดยมพีระมเหส ี2 พระองค ์คอืพระนางสทิธ ิและ
พระนางพทุธะ ประทับอยูท่ัง้ 2 ดา้น 
เทวสถานแหง่นีส้รา้งขึน้ในสมยัอาณาจักรพาหามณี ตัง้อยูต่รงกลางของหมูบ่า้นโมรากอน ลักษณะภายนอก
จะปรากฏเสามนิาเรต่ท์ัง้สีม่มุ มทีางเขา้ 4 ดา้น ยกกําแพงลอ้มรอบสงู 15 เมตร คลา้ยคลงึกบัมสัยดิทาง
ศาสนาอสิลาม เพือ่เป็นการป้องกนัการรกุรานเทวสถานแหง่นีใ้นยคุสมยัโมกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ “องคท์ี ่3 พระศรมียเุรศวร” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นปราศจากอปุสรรคและอนัตรายใดๆ ท ัง้

ปวงॐ 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงสทิธธิาเทค (Siddhatek)ระยะทาง 64 กม. ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืง

อามาดนาคา (Ahmadnagar) ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ีพ่ระวษิณุไดท้รงทําพธิบีชูาพระพฆิเนศ และ
ทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนมชียัเหนอือสรูมาธแุละไกตภะอสรุา และยงัเป็นสถานทีป่ระสตูขิองสองพระธดิา
แหง่พระพรหม ผูเ้ป็นพระมเหสแีหง่องคพ์ระพฆิเนศ คอืพระนางสทิธ ิและพระนางพทุธะ ในชว่งเวลาทีพ่ระ
พรหมกําลังรังสรรคโ์ลกและสรรพสิง่ตา่งๆ ตามตํานานปรากฎในคเณศปรุาณะ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



 

 

        บา่ย            ทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรสีทิธวินิายกะ (SHREE SIDDHI VINAYAK 
TEMPLE)โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื และงวงหันไปทางขวา ซึง่มคีวามหมายวา่ให ้
พรสมปรารถนาทีท่ันใจ แตผู่ส้กัการะนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีเ่ครง่ครัดในการสวดภาวนา เทวสถานแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็น
สถานทีเ่ดยีวทีม่พีระสวยมัภมูรูตทิีง่วงหันไปทางขวา 
วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเขาขนาดเล็ก มถีนนทีต่ัดตรงสูเ่ทวสถานแหง่นี ้ซ ึง่คาดวา่สรา้งในชว่งสมยัสงคราม
กาเจนดรากาด (Battle of Gajendragad) หรอืสงครามระหวา่งอาณาจักรมาราธากบัอาณาจักรมยัซอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ“องคท์ี ่4 พระศรสีทิธวินิายกะ” ประทานมนตราทีจ่ะใหป้ระสบความสาํเร็จในหนา้ทีก่ารงานทกุ

ประการॐ 

                      ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเทอรู(์Theur)ระยะทาง 89 กม. ซึง่มคีวามเชือ่วา่เป็นสถานทีท่ีต่ัง้
อาศรมของฤาษีกปิละ ผูค้รอบครองแกว้จนิตามณีหรอืแกว้สารพัดนกึแหง่องคอ์นิทร ์และเป็นสถานทีท่ีพ่ระ
พฆิเนศเสด็จลงมาชว่ยแยง่ชงิแกว้จนิตามณีจากคณราช โอรสแหง่กษัตรยิอ์ภจิติและพระนางกนุวด ีผูต้กอยู่
ในอํานาจแหง่ความโลภสดุทา้ยคณราชถกูสงัหารลง ณ ทีแ่หง่นี ้หลังจากฤาษีกปิละไดรั้บแกว้จนิดามณีคนื
มา จงึไดอ้ธษิฐานขอองคพ์ระพฆิเนศใหป้ระทับอยู ่ณ ทีแ่หง่นีต้ลอดไป พระพฆิเนศจงึเนรมติสวยมัภมูรูติ
เพือ่เป็นสญัลักษณ์แหง่การประทับอยู ่ฤาษีกปิละจงึไดถ้วายแกว้จนิดามณีประดับแดอ่งคเ์ทวรปู ตามตํานาน
ปรากฎในมทุคลปรุาณะ  

                       นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรจีนิดามณี (SHREE CHINTAMANI  TEMPLE)
โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ยพระเนตรของเทวรปูประดับ
ดว้ยเพชรนลิจนิดาดา้นหลังวหิารแหง่นี ้มทีะเลสาบคาดัมธรีธา (Kadambteertha Lake) ซึง่มตํีานานที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งรามยณะ ในตอนทีฤ่าษีโคตรมะไดส้าปแชง่พระอนิทร ์ทีม่าเสพสงัวาสกบัภรรยาของตนผูม้ี
นามวา่นางกาลอจันา ซึง่เป็นแมข่องนางสวาหะ พาล ีและสคุรพี หรอืยา่ของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะได ้
สาปใหพ้ระอนิทรม์โียนขีึน้ตามรา่งกายจํานวนพันโยนหีรอืสหัสโยน ีทําใหร้า่งกายองคอ์นิทรเ์กนิเป็นรตูามตัว 
โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะนําใหพ้ระอนิทรท์รงบชูาพระพฆิเนศ เพือ่เป็นการขอขมากรรมและถอนคําสาป 
พระพฆิเนศไดท้รงโปรดพระอนิทรด์ว้ยการใหส้รงน้ํา ณ ทะเลสาบแหง่นี ้และรตูามรา่งกายของพระอนิทรไ์ด ้
แปรเปลีย่นเป็นดวงตาแทน จงึเป็นทีม่าของชือ่ พระสหัสสนัย หรอืเทพพันตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ॐ“องคท์ี ่5 พระศรจีนิดามณี” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นสมหวงั ดงัไดอ้ธษิฐานตอ่ลกูแกว้จนิดามณี

อนัศกัด ิส์ทิธ ิॐ์ 

  
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL RADISSON BLU PUNE KHARADI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 
 

เมอืงปเูน ่– หมูบ่า้นเลนยาดร ี– เมอืงรานจานกอน – พระพฆิเนศทีร่ํา่รวยทีส่ดุในโลก 

                                                                                                                                      (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเลนยาดร ี(Lenyadri)ระยะทาง 99 กม.ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืงปเูน่ ซึง่มี

ความเชือ่วา่ เป็นสถานทีกํ่าเนดิพระพฆิเนศ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระแมป่ารวต ีปางหนึง่ของพระอมุาเทว ีทรงทํา
พธิขีองบตุร โดยจําเป็นตอ้งบําเพ็ญเพยีรภาวนาอยูภ่ายในถ้ํา ระยะเวลาผา่นไป  12 ปี จนกระทั่งถงึวันแรม 4 
คํ่า เดอืน 9 หรอืวันคเณศจตรุถใีนปัจจบุนั พระแมป่ารวตไีดท้รงปัน้หุน่ดนิเหนยีวและทําการประกอบพธิกีรรม
ตอ่อยูนั่น้ ผลแหง่การบําเพ็ญเพยีรภาวนาไดส้มัฤทธิผ์ล รปูปัน้ดนิเหนยีวกลับกลายมามชีวีติเป็นองคพ์ระ
พฆิเนศในวัยเยาวท์ีม่พีระชนมม์าย ุ10 พรรษา หรอืทีเ่รยีกปางอวตารนีว้า่ “บาล คณปต”ิ ตามตํานานปรากฏ
ในคเณศปรุาณะ 

                นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรคีรีจีตัมากา ( SHREE GIRIJATMAKA TEMPLE)
โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื และงวงหันไปทางซา้ย 

                เทวสถานแหง่นีเ้ป็นเทวสถานแหง่เดยีวทีม่ลีักษณะแตกตา่งจากเทวสถานแหง่อืน่ เนือ่งจากเป็นเทวสถานที่
อยูภ่ายในหมูถ้ํ่า ทีม่ถ้ํีารวมกนั 18 ถ้ํา ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นถ้ําของทางศาสนาพทุธ โดยเทวสถานแหง่นีอ้ยู่
ภายในถ้ําอนัดับที ่8 ทีห่ันหนา้ไปทางทศิใต ้และใชว้ธิกีารขดุเจาะถ้ําเป็นโพรงเขา้ไป มบีนัไดทางขึน้ 307 
ขัน้ ภายในเทวสถานมขีนาดพืน้ที ่ดา้นยาว 15.90 เมตร ดา้นกวา้ง 15.30 เมตร และมคีวามสงู 2.10 เมตร 
ภายในเทวสถานแหง่นีไ้มม่กีารใชห้ลอดไฟใหแ้สงสวา่ง โดยใชแ้สงสวา่งจากแสงของพระอาทติย ์ (เทวส
ถานแหง่นีจ้ําเป็นตอ้งเดนิขึน้ภเูขา ขอแนะนําใหเ้ตรยีมรองเทา้ทีส่ะดวกตอ่การเดนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ“องคท์ี ่6 พระศรคีรีจีตัมากา” ประทานมนตราทีจ่ะใหป้ระสบความสาํเร็จในการฝ่าฟนั 

อปุสรรคท ัง้ปวงॐ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอซาร ์( Ozar)ระยะทาง 15 กม. เป็นสถานทีพ่ระพฆิเนศไดรั้บการบชูาจากเหลา่

ฤาษีใหล้งมาปราบวฆินาสรู ผูซ้ ึง่เกดิจากการสรา้งของพระอนิทร ์เพือ่ลงมาทําลายพธิกีรรมของกษัตรยิ์
อภนัินทะ แหง่นครเหมวัต ิแตก่ลับทําลายทกุสิง่ทกุอยา่งภายในโลก ภายหลังวฆินาสรูไดย้อมศโิรราบตอ่
อทิธฤิทธิแ์หง่องคพ์ระพฆิเนศ และอสรูตนนีไ้ดร้อ้งขอใหพ้ระพฆิเนศใหใ้ชช้ือ่ผสมรวมกบัของตนกบัสวยมัภู
มรูตแิหง่นีว้า่ “พระศรวีฆิเนศวร” ทีม่คีวามหมายวา่ ผูข้จัดอปุสรรคและภยนัตราย ตามตํานานปรากฏในมทุคล
ปรุาณะ  

               นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรวีฆิเนศวร ( SHREE VIGANESHWARTEMPLE)
โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ยบรเิวณพระเนตรประดับดว้ย



 

 

ทับทมิ พระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดับดว้ยเพชร และพระนาภ ี(สะดอื) ประดับดว้ยอญัมณี โดยมพีระนางสทิธิ
กบัพระนางพทุธะ 2 พระมเหส ีประทับอยูด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น 

                เทวสถานแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ ประมาณปีครสิตศ์ักราชที ่1785 โดยสนันษิฐานวา่สรา้งขึน้โดยดํารขิอง พลเอกชิ

มาจ ิอปัป้า (SHIMAJI APPA) แหง่แควน้มหารัชตะ หลังมชียัชนะจากสงครามกบัโปรตเุกสทีป่กครองครอง
แควน้วาไซและซาชตี ้ซ ึง่เทวสถานแหง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าคคูาดี(้Kukadi River)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ“องคท์ี ่7 พระศรวีฆิเนศวร” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นทําการใดๆ จะประสบความสาํเร็จ โดยไม่

เกดิอปุสรรคท ัง้ปวงॐ 

  
               นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงรานจานกอน (Ranjagoan)ระยะทาง 64 กม. ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของเมอืงปเูน่ 

ตามฮนิดคูต ิถอืวา่เมอืงรานจานกอน คอืเมอืงมณีปรุะ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระศวิะไดท้รงทําพธิบีชูาพระพฆิเนศ 
และทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนสามารถสงัหารตรปีรุาสรูดว้ยธนูเพยีงดอกเดยีว ตรปีรุาสรูนัน้ เป็นบตุรของ
ฤาษีคฤตสมาชทีเ่กดิจากการจาม และเป็นอสรูผูบ้ชูาและไดรั้บพรจากพระพฆิเนศตามตํานานปรากฏในคเณศ
ปรุาณะ 

               นําทา่นสกัการะ เทวรปูพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรมีหาคณปต ิ(SHREE MAHAGANAPATI TEMPLE)
โดยสวยมัภมูรูตอิงคน์ีห้ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก และงวงหันไปทางซา้ยและพระนลาฏ (หนา้ผาก) มี
ลักษณะกวา้ง โดยมพีระนางสทิธกิบัพระนางพทุธะ 2 พระมเหส ีประทับอยูด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ॐ“องคท์ี ่8 พระมหาคณปต”ิ ประธานมนตราทีจ่ะใหท้า่นประสบความสาํเร็จด ัง่ส ิง่ทีป่รารถนา 

ทกุประการॐ 

                        นําทา่นสกัการะ องคพ์ระพฆิเนศทีข่ ึน้ชือ่วา่รํา่รวยมากทีส่ดุในโลกด ัก๊ดเูศรษฐ ์(Dagdusheth)และมคีวาม

งดงามมากทีส่ดุองคห์นึ ง เป็นพระนามของพระพฆิเนศทีป่ระดษิฐาน ณ เทวสถานดั๊กดเูศรษฐ์   ในเมอืงปเูน่
ประเทศอนิเดยี ทีม่คีนเขา้กราบสกัการะมากมาย เชือ่วา่ผูท้ีไ่ดม้ากราบไหวพ้ระพฆิเนศทีน่ี่ จะทําใหค้วามปรารถนา
ของตนสมหวังประสบความสําเร็จ รํ่ารวยเงนิทอง มโีชคมลีาภ เจรญิกา้วหนา้ งวงพระองคเ์ป็นเกรยีวดดูทรัพย ์ซึง่
ผูค้นมากมายทีส่มหวังด่ังปรารถนาก็นําเงนิทองมาถวายใหเ้ทวสถานแหง่นี้มากมาย ทีข่ ึน้ชือ่วา่รํ่ารวยทีส่ดุเพราะ

ฐานทีป่ระดษิฐานองคพ์ระพฆิเนศ และเครือ่งทรงตา่งๆ ลว้นเป็นทองคําและเพชรพล อยทีป่ระมาณมลูคา่ไมไ่ด ้
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงปเูน่ 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL RADISSON BLU PUNE KHARADI หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที ่5 
 

ถนนลกัษม ี– ยา่นโคลาบา - เมอืงมมุไบ–ชอ้ปป้ิง(B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่น เดนิทางกลับสูเ่มอืงปเูน่ ระยะทาง 24 กม.  จากนัน้นําทา่น เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

ณ ถนนลกัษม(ีLakshmi Road)ทีเ่ป็นถนนยอดนยิมของเมอืงปเูน่ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวรรคสํ์าหรับนักชอ้ป
ป้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ไดเ้วลาพอสมควรนําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมมุไบ(Mumbai) 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงสําคัญของเมอืงมมุไบ ยา่นโคลาบา (Colaba 

Causeway)เพยีบพรอ้มไปดว้ยสนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งประดับ เพชรพลอย เสือ้ผา้ และเครือ่ง
หนัง โดยแตล่ะสว่นจะมชีือ่เรยีกทีแ่ตกตา่งกนัออกไป   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
                นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฉัตราปตศีวิะจ ิ(ChhatrapatiShivaji) เมอืงมมุไบ  
23.20 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG318 
 

วนัที ่6 
 

 สนามบนิ มมุไบ–สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร 

05.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ในยโุรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศพรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยียืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ,(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 คา่บรกิารน้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ั ก คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิ

นัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน(สายการบนิไทย อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 30 

กก./ทา่น) 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ ... ทา่นหากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื



 

 

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ16 ทา่น 
ตามทีก่ําหนด 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายสามารถใหบ้รกิารวันละ  8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมทํ่าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําสิง่ของมคีา่ทีซ่ ือ้จากตา่งประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บงัคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จํากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จํากดัในการใหบ้รกิารของสายการ

บนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA INDIA 

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

 สําเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน(เลม่ทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ่ากวา่ 15 ปี ใช ้

สําเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
 สําเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (ถา้ม)ี 

 

 


