
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 15559 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

เสน้ทางจาริกแสวงบุญบชูามหาเทพพระพิฆเนศ แห่งความส าเร็จ 

มหาเทพแห่งปัญญา กบั Master Best อาจารยเ์บสท ์ทิณกร 

ขอใหพ้ระองคข์จดัอุปสรรคทัง้มวล ประทานความรู ้ความมีโชค และทรพัย ์ 

พระพิฆเนศ สญัลกัษณแ์ห่งความรู ้และปัญญาย่ิงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรอยองคพ์ระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานท่ีประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวรท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   เรียกวา่ อษัฏ

วินายกั  อนัหมายถึงเทวสถานพระคเณศ 8 องค ์ท่ีเป็นแหลง่ก าเนิดพลงัศรทัธาเทวาลยัของพระพิฆเนศวรท่ี์เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติทัง้ 8 แหง่ และสิทธิวินายกั เทวสถานท่ีมนุษยส์รา้งข้ึนเพ่ือความร ่ ารวย มัง่ค ัง่ และบารมี รวมทัง้ส้ิน 9 



แหง่ ท่ีมีความเช่ือวา่ถา้ไดไ้ปนมสัการหรือน าพระพิฆเนศของทา่นไปเติมบารมีตามเทวาลยัครบทุกแหง่ จะเป็นการเติม

เต็มและสะสมบุญบารมีของทา่นใหม้ากย่ิงข้ึน อนัจะท าใหท้า่นประสบความส าเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต 

 

เดินทางวนัท่ี 28 พฤศจิกายน – 02 ธนัวาคม 2562 
 

 

วนัท่ี เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – มุมไบ TG 317 1855 2155 

วนัท่ี 5 มุมไบ – กรุงเทพฯ TG 318 2335 0535+1 

 

**สุดพิเศษส าหรบัทริปสายบุญ** 

1.ร่วมเดินทางพรอ้มน าไหวแ้ละท าพิธีแบบถกูตอ้งและเจาะลึกกบัอาจารย ์เบสท ์ทิณกร 

2. ฟรีของท่ีระลึกใหท่้านน าไปเขา้พิธีตลอดทริป “พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข มหาเศรษฐี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - เมืองมุมไบ  

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคานเ์ตอร์ สายการบิน 
THAI  AIRWAYS  พิเศษ!! บริการอาหารวา่ง (แนะน าใหโ้หลดของท่ีไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง 
เพราะเจา้หนา้ท่ีอินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะน าใหถื้อเฉพาะ
กระเป๋าถือและของมีค่าข้ึนเคร่ืองเท่านั้น บนเคร่ืองมีบริการอาหารค่ะ) 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 317  
21.55 น . ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมุมไบ   เมืองมุมไบ หลงัจากตรวจเอกสารคนเขา้เมืองเรียบร้อย

แลว้ รถโคช้รอรับคณะ พร้อมกบั หัวหน้าทวัร์แจก Box Set ใหก้บัทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่
เมืองหลวงดา้นของรัฐมหารัชตะ ซ่ึงเป็นมหานครล าดบัท่ี 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุงนิว
เดลลี ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองยอดนิยมอนัดบัท่ี 4 ของโลก ในอดีตเมืองมุมไบใชช่ื้อวา่ 
เมืองบอมเบย ์(Bombay) ก่อนจะมาเปล่ียนช่ือในปีคริสตศ์กัราช 1996 ปัจจุบนัเมืองมุมไบ ถือได้
วา่เป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ และการบนัเทิง ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกดว้ย  

 เน่ืองจาก เมืองมุมไบเป็นท่ีตั้งของธุรกิจระดบัยกัษใ์หญ่ท่ีมีเงินลงทุนหมุนเวยีนจ านวนมหาศาล 
และเป็นท่ีตั้งของสถาบนัทางวทิยาศาสตร์และนิวเคลียร์ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศอินเดีย อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood ดว้ย 

พกัที่  HOTEL NOVOTEL 5 ***** เมืองมุมไบ  หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัสอง             เมืองมุมไบ - เมืองมาฮทั - เมืองปาลี - เมืองปเูน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
น าท่านเดินทางสักการะ พระพฆิเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วดัสิทธิวนิายคั (Siddhivinayak Temple) 
(เทวสถานที ่1)ทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของอนิเดีย นบัถือกนัวา่เป็นองคป์ระธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองค์
ในโลก โดยองคเ์ทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหนา้ตกักวา้ง 60 เซนติเมตร โดยงวงหนัไป
ทางขวา ซ่ึงมีความหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผูส้ักการะนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้เคร่งครัดในการสวด 

http://bit.ly/2NMk5YE


ภาวนา โดยดา้นขา้งขององคเ์ทวรูปจะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค ์คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ 
ประทบัอยูท่ ั้ง 2 ดา้น  

**พเิศษ น าคณะเข้าท าพธีิในพืน้ทีจ่ัดพเิศษเพ่ือบูชามหาเทพ** 
 
 
 
 
 

 
น าท่านช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง ชุดสาหรี ชุดสไตล์อนิเดีย ทีง่ดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหาร  
บ่าย  เดินทางถึงเมืองปูเน่ เมืองปูเน อยูห่่างจากมุมไบ 170 กิโลเมตร  ชาวองักฤษเรียกวา่ปูนา แต่ปัจุ

บนัหนัมาเรียกช่ือเดิมตามภาษามราฐี คร้ังหน่ึงปูเนเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรราฐา แต่ตอ้ง
ตกไปเป็นขององักฤษในสงครามโกเรคาวนปี์ 1818  และไดรั้บการพฒันาข้ึนเป็นเมืองป้อมค่าย
โดยมีค่ายทหารตั้งแยกออกมาจากยา่นเมืองเก่าท่ีแออดัจอแจ ปูเนเคยเป็นทั้งศูนยก์ลางของ
ขบวนการปฏิรูปสังคมฮินดูและขบวนการเรียกร้องเอกราชใหก้บัอินเดีย  เมืองปูเนยงัเป็น
เส้นทางของการเร่ิมตน้จาริกแสวงบุญบูชามหาเทพแห่งความส าเร็จ องคม์หาเทพพิฆเนศ อีกดว้ย   
ระหวา่งทางไปเมืองปูเน่แวะเมืองมาฮทั (MAHAD)  เป็นเทวะสถานท่ีมีต านานกล่าวไวว้า่ ใน
สมยัโบราณมีกษตัริยพ์ระนามวา่ บิฮิม และทรงมีพระโอรส พระนามวา่ รุกขมนักาด ขณะออก 

 ป่าล่าสัตวไ์ดพ้บกบันาง มุกกานดา เป็นภรรยาของฤษี นางไดต้กหลุมรักพระโอรสรุกขมนักาด 
แต่พระโอรสไม่ไดท้รงสนใจนาง นางจึงสาปใหพ้ระองคเ์ป็นโรคเร้ือน พระองคจึ์งไปกราบไหว ้



ขอพรองคพ์ระคเณศวรจินดามณี จนหายจากโรคเร้ือน ซ่ึงพระอินทร์เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีทราบความ
ตอ้งการของนางจึงแปลงกายลงมาเป็น พระโอรสรุกขมนักาด นางตั้งทอ้งและใหก้ าเนิดบุตรชาย 
นามวา่ กริชสมาฟ กริชสมาฟไดเ้ติบโตมาอยา่งเพียบพร้อม ต่อมาเม่ือรู้ความจริงในภายหลงัจึง
เสียใจและหนีเขา้ป่าไปบ าเพญ็ตบะอยา่งอุกกฤตจนองคพ์ระคเณศวรไดเ้สดจ็ลงมาประทานพร
ให ้เทวะสถาน แห่งน้ีจึงสร้างข้ึนเพื่อสวดมนตร์อธิษฐานจิตอพรจากพระคเณศวรส าหรับบุคคล
ทัว่ไป เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จลุล่วงไดด้งัใจปรารถนาส าหรับผูศ้รัธาต่อพระองค ์ น าท่านสักการะ 
เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวนิายกั (Shri Varad Vinayak) โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์
หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย ภายในวหิารท่ีประดิษฐานพระวรทา
วนิายกะแห่งน้ีไดรั้บแสงสวา่งจากตะเกียงน ้ามนัท่ีมีความเช่ือวา่ไม่เคยมอดดบัตั้งแต่ปี
คริสตศ์กัราช 1892 โดยวหิารแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสูงประมาณ 
7.62 เมตร ปลายยอดโดมท าดว้ยทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดียวท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ไปสักการะ
ภายในวหิารได ้ภายนอกวิหารจะปรากฏชา้งจ านวน 4 เชือก ประดิษฐานอยูท่ั้ง 4 ดา้น 

       หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีวรทาวินายกะ” จะไดร้บัมนตราท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บทัง้ปวง  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปาล ี(PALI) ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ตามต านานกล่าว
ไวว้า่ เป็นสถานท่ีท่ีเด็กหนุ่มนามวา่ “บลัลา” บุตรของนายกลัยนักบันางอินทุมาตี และเป็นผูน้บัถือนิกาย
คณะพทัยะ (Ganabadya) หรือนิกายท่ีนบัถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจา้สูงสุด ท าใหเ้พื่อนๆ เร่ิมเกิดความ
เล่ือมใสและบูชาองคพ์ระคเณศวร ตามบลัลา เป็นผลใหค้นในหมู่บา้นคิดวา่ บลัลา จะเป็นผูช้กัน าใหเ้ด็ก
หนุ่มในหมู่บา้นเกิดความเกียจคร้าน จึงพากนัไปต าหนิบิดาของ บลัลา ท าใหผู้เ้ป็นบิดาโกรธและลงโทษ  
บลัลา อยา่งหนกัแลว้จบัมดัท้ิงไวข้า้งเทวรูปขององคพ์ระคเณศวร ท่ีตนเองทุบแตก จนกระทัง่พระ
พิฆเนศเสดจ็ลงมาประทานพรใหแ้ก่เดก็ชายบลัลา และเนรมิตเทวสถานแห่งน้ีพร้อมกบัสวยมัภูมูรติ ณ 
ท่ีแห่งน้ี ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ พระคเณศวร ไดแ้ปลงร่างพราหมณ์ลงมาช่วยรักษา บลัลา 
แต่บลัลาจ าไดจึ้งกราบและขอใหป้ระทบัอยู ่ณ ท่ีน้ีตลอดไป ร่างของพราหมณ์จึงกลายร่างเป็นเทวรูปหิน
พระคเณศวร ตั้งอยูใ่นวดัแห่งน้ีมาจนถึงปัจจุบนั จึงเช่ือวา่ถา้ไดม้ากราบไหว ้ขอพร ณ เทวะสถานแห่งน้ี
แลว้จะท าใหป้ราศจากความเศร้าหมอง เป็นท่ีรักของผูพ้บเห็น และหายจากโรคภยั   ท่านสักการะ เทวรู
ปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) (เทวสถานที ่3)โดยสวยมัภูมูรติ



องคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ 
(หนา้ผาก) ประดบัดว้ยเพชร ประทบัอยูบ่นบลัลงักไ์มแ้กะสลกั โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของ
พระองคท่์าน เหยยีบขนมโมทกะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของเทวรูปบริเวณดา้นหลงัเทวสถานแห่งน้ีจะ
ปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ท่ีประดิษฐานหินพระคเณศ ซ่ึงสันนิษฐานวา่เป็นหิน
พระเคณศเดียวกบัท่ีถูกนายกลัยนั บิดาของเดก็หนุ่มบลัลาเขวี้ยงท้ิง 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีบลัลาเลศวร” จะไดร้บัมนตราแห่งความสมบรูณพ์ูนสขุท่ีบงัเกิดต่อครอบครวั  

 

 
 
 
 
 
 
 

น าคณะเดินทางสู่เมืองปูเน่  อิสระใหท่้านชมววิทิวทศันแ์ละวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินริมสองฝ่ังทาง  
(ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) เมืองปูเน่  เป็น
เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศอินเดีย ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงเดคคานริมฝ่ังแม่น ้ามุธะ ใน
อดีตเมืองปูเน่ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางอ านาจของอาณาจกัรมาราธา ภายใตก้ารปกครองของผูป้กครองแควน้ 
พระเจ้าชาตปตีชาห์วาจ ิในปีคริสตศ์กัราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุ่งเรืองท่ีสุด
เม่ือไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นเมืองหลวงดา้นการปกครองอินเดียอนุทวปีโดยมีการแต่งตั้งต  าแหน่งท่ี
เทียบเท่ากบัประธานาธิบดีแห่งอาณาจกัรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยคุปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นเมืองหลวง
ทางดา้นวฒันธรรมของแควน้มหารัชตะ โดยท่ีเมืองปูเน่นั้นมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์ 
สถาบนัการวจิยัและคน้ควา้ของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศหรือแมก้ระทัง่ดา้นการศึกษา
การจดัการและการอบรม ท่ีเป็นจุดเด่นท่ีดึงดูด นกัเรียนนกัศึกษาและศาสตราจารยจ์ากทางทวปีแอฟริกา 
อาเซียน และตะวนัออกกลาง น าท่านสักการะ องค์บิลลา คณปติ พระพฆิเนศ พระวฆิเนศวร (พฆิเณศ, 
พฆิเนศวร, พระคเณศ, คณปติ) เทพแห่งศิลป์ ปัญญา และความรู้ ... แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง
และพระบิดาแห่งองค์พระพฆิเนศวรยงักล่าวว่า ... และผู้เล่ือมใสพระองค์กม็ีตั้งแต่ชนช้ันล่างสุดจนถึง
ชนช้ันปกครอง ทุกสาขาอาชีพ 
 
 



 
 
 
 
 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ทีโ่รงแรม 
พกัที่ HOTEL NOVOTEL PUNE NAGAR ROAD 5 ***** เมืองปูเน่ หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม เมืองปเูน่ - เมืองมอรกอน - เมืองสิทธเดก - เมืองเธอร ์- เมืองปเูน่  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
จากน้ันเดินทางสู่เมืองมอรกอน หรือหมู่บ้านนกยูง ซ่ึงตวัหมู่บา้นมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์คลา้ยกบันกยงู 
อีกทั้งในอดีตยงัเป็นท่ีพ  านกัของฝงูนกยงูจ านวนมาก หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ 



ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีศีรษะของอสูรสินธุตกลงมา จากการท ามหายทุธ์กบัพระศรีมยเุรศวร ปาง
ขององคพ์ระพิฆเนศทรงมยรุา (หรือนกยงู 1 ใน 3 เทวพาหนะ) เสดจ็ลงมาปราบสินธุอสุรา และได้
สังหารโดยการบัน่ศีรษะของอสูรตนน้ี จนเกิดปาฏิหาริยท่ี์เลือดของอสูรฉาบทาไปทัว่สวรรค ์บนัดาล
เป็นผงสีชาดท่ีใชใ้นการบูชาเทพเจา้ ท่ีเรียกวา่ “ผงสินธุ” และยงัเป็นสถานท่ีเหล่าปัญจเทวตา ท่ีประกอบ
ไปดว้ย พระศิวะ พระวษิณุ พระพรหม พระศกัติ และพระสุริยะ ไดท้รงขอใหพ้ระพิฆเนศเสดจ็ประทบั 
ณ สถานท่ีแห่งน้ีตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยมัภูมูรติ ซ่ึงแสดงถึงการคุม้ครองหมู่บา้นแห่งน้ีสืบ
ต่อไป ตามต านานปรากฎในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง )  
น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีโมเรศวา (Shri Moreshwa Mandir) (เทวสถานที ่
7)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์จะมีงวงหนัไปทางซา้ย โดยมีพระมเหสี 2 พระองค ์คือพระนางสิทธิ และพระ
นางพุทธะ ประทบัอยูท่ ั้ง 2 ดา้น เทวสถานแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัอาณาจกัรพาหามณี ตั้งอยูต่รงกลางของ
หมู่บา้นโมรากอน ลกัษณะภายนอกจะปรากฏเสามินาเร่ตท์ั้งส่ีมุม มีทางเขา้ 4 ดา้น ยกก าแพงลอ้มรอบ
สูง 15 เมตร คลา้ยคลึงกบัมสัยดิทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการป้องกนัการรุกรานเทวสถานแห่งน้ีในยคุ 
สมยัโมกลุพระแม่ปาราวตีไดไ้ปอยูบ่นภูเขาเมรุอาศยัอยูด่ว้ยความสงบ พระศิวะไดใ้หม้นตราของ 
Gananpati แก่พระแม่ปาราวตี ใหน้างสวดมนตน้ี์เป็นเวลา 12 ปี  Gananpati  กไ็ดใ้หพ้รแก่พระนางตาม
ความตอ้งการ หลงัจากนั้นพระนางกไ็ดป้ั้นรูปป้ันคเณศข้ึนจากดินเหนียวและท าการบูชา ทนัใดนั้นรูป
ป้ันนั้นกก็ลบัมีชีวติข้ึนมา และไดฆ่้า กษตัริย ์Sindhu  พระศิวะไดใ้หช่ื้อวา่ คเณศ โดยใหพ้รวา่ถา้ใครจ า
พระคเณศ ร าลึกถึงคเณศก่อนท าการใดๆ งานนั้นจะประสบความส าเร็จทุกประการ วหิารหลกัของวดั
หนัหนา้ไปทางทิศเหนือ กลางหมู่บา้น เหมือกบัเป็นป้อมขนาดเลก็ ลานวดัประกอบดว้ยโดม โดยรอบ 
สูง 50 ฟุต และมีเสา 4 เสาในแต่ละมุม วหิารหลกัสร้างจากหินสีด า วดัน้ีสร้างในช่วงศิลปะ Moghule 
โดย Mr. Gole วดัมี 4 ประตู 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีมยุเรศวร” จะไดร้บัมนตราท่ีปราศจากอุปสรรคทัง้ปวง 

ภยนัตรายท่ีเขา้มาก็แผว้พานมลายสญู  
 

 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิทธเดก สักการะศรีสิทธิวนิายกั วดัตั้งอยูใ่นท่ีห่างไกลจากชุมชน ตามต านานเล่า
วา่สถานท่ีแห่งน้ีคือจุดท่ีพระพรหมสร้างโลก และเป็นสถานท่ีพระวษิณุปราบมาธุสูรและไกตสูร ท่ีมา
ก่อกวนพระพรหมขณะก าลงัสร้างโลก ศรีสิทธิวนิายกัเป็นองคเ์ดียวในอกัษฏวนิายกัท่ีงวงของพระ
พิฆเนศหนัไปทางขวามือของพระองค ์ซ่ึงถือวา่เป็นเทวลกัษณะท่ีหายากและปรากฎข้ึนเพียงแห่งเดียว ผู ้
ท่ีสักการบูชาองคศ์รีสิทธิวนิายกะ จะประสบความส าเร็จในเร่ืองงานทุกประการ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหารระหว่าทางเป็นอาหารแบบพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีสิทธิวนิายกั (Shri Siddhivinayak )(เทวสถานที ่8)

โดยสวยมัภูมูรตอิงคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหนัไปทางขวา ซ่ึงมีความหมายวา่ใหพ้ร 

 สมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผูส้ักการะนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้เคร่งครัดในการสวดภาวนา เทวสถานแห่งน้ีถือไดว้า่

เป็นสถานท่ีเดียวท่ีมีพระสวยมัภูมูรติท่ีงวงหนัไปทางขวา มีต านานเล่ากนัวา่เม่ือพรหมสร้างโลกจากการ

ช่วยเหลือของพระคเณศวร ขณะท่ีพระวษิณะบ าเพญ็ตบะอยู ่เม่ือคร้ันต่ืนจากบรรทมพร้อมกบัการเกิด

ของอสูร 2 ตน คือ มธุ และ ตยัตะบะ และไดท้ าการต่อสู้กบัอสูรเป็นเวลาถึงหา้พนัปีกไ็ม่ สามารถ

เอาชนะได ้พระศิวะกล็งมาโปรดแนะน าใหว้ษิณะเทพบูชาพระคเณศวรแลว้จะไดป้ราบยกัษส์องตนนั้น

ได ้หลงัจากพระวษิณุไดผ้า่นพิธีบูชาพระคเณศวรแลว้กส็ามารถปราบยกัษส์องตนนั้นไดอ้ยา่งง่ายดาย  

 และท่ีตั้งของมหาวหิารแห่งน้ีกเ็ป็นท่ีท่ีพระวษิณุไดส้ังหารยกัษส์องตนนั้นเอง การบูชาเพื่อสักการะ

กราบไหวข้อพรใหก้ระท าการ หรือกิจการประสบผลส าเร็จ ร ่ารวย สมบูรณ์พูนสุข 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีสิทธิวินายกะ” จะไดร้บัมนตราท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี

การงานทุกประการ  
 

 
 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองเธอร์ ซ่ึงมีความเช่ือวา่เป็นสถานท่ีท่ีตั้งอาศรมของฤาษีกปิละ ผูค้รอบครอง
แกว้จินตามณีหรือแกว้สารพดันึกแห่งองคอิ์นทร์ และเป็นสถานท่ีท่ีพระพิฆเนศเสดจ็ลงมาช่วยแยง่ชิง
แกว้จินตามณีจากคณราช โอรสแห่งกษตัริยอ์ภิจิตและพระนางกนุวดี ผูต้กอยูใ่นอ านาจแห่งความโลภ 



สุดทา้ยคณราชถูกสังหารลง ณ ท่ีแห่งน้ี หลงัจากฤาษีกปิละไดรั้บแกว้จินดามณีคืนมา จึงไดอ้ธิษฐานขอ
องคพ์ระพิฆเนศใหป้ระทบัอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ีตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยมัภูมูรติเพื่อเป็นสัญลกัษณ์
แห่งการประทบัอยู ่ฤาษีกปิละจึงไดถ้วายแกว้จินดามณีประดบัแด่องคเ์ทวรูป ตามต านานปรากฎใน
มุทคลปุราณะ (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) น าท่านสักการะ 
เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีจินดามณ ี(Shri Chintamani) (เทวสถานที ่9)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์
หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย พระเนตรของเทวรูปประดบัดว้ยเพชรนิล
จินดาดา้นหลงัวหิารแห่งน้ี มีทะเลสาบคาดมัธีรธา (Kadambteertha Lake) น าท่านสักการะ องค์พระพิ
คเณศ ณ เทวสถาน ศรีจินดามณ ี(SHRI CHINTAMANI) เม่ือพระเจา้โมรยะ โกสาว ิไดบ้รรลุสัจธรรม
ท่ีเมืองน้ี พระราชโอรสของพระองคจึ์งสร้างวดัน้ีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ดงันั้นการกราบไหวข้อพระ
จากเทวะสถานแห่งน้ี จะส่งผลใหผู้บู้ชาเกิดความสมบูรณ์พูนสุข และอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยสิ์นจินดา
มณี   ซ่ึงมีต านานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรามยณะ ในตอนท่ีฤาษีโคตรมะไดส้าปแช่งพระอินทร์ ท่ีมาเสพ
สังวาสกบัภรรยาของตนผูมี้นามวา่นางกาลอจันา ซ่ึงเป็นแม่ของนางสวาหะ พาลี และสุครีพ หรือยา่ของ
หนุมาน โดยฤาษีโคตรมะไดส้าปใหพ้ระอินทร์มีโยนีข้ึนตามร่างกายจ านวนพนัโยนีหรือสหสัโยนี ท าให้
ร่างกายองคอิ์นทร์เกินเป็นรูตามตวั โดยภายหลงัฤาษีโคตมะแนะน าใหพ้ระอินทร์ทรงบูชาพระพิฆเนศ 
เพื่อเป็นการขอขมากรรมและถอนค าสาป พระพฆิเนศไดท้รงโปรดพระอินทร์ดว้ยการใหส้รงน ้า ณ 
ทะเลสาบแห่งน้ี และรูตามร่างกายของพระอินทร์ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นดวงตาแทน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ พระ
สหสัสนยั หรือเทพพนัตา 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีจินดามณี” จะไดร้บัมนตราแห่งความสมหวงัทุกประการ 

ดัง่ขอพรจากแกว้จินดามณี  

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ทีโ่รงแรม 
พกัที่ HOTEL NOVOTEL PUNE NAGAR ROAD 5 ***** เมืองปูเน่ หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัท่ีส่ี เมืองปเูน่ - หมู่บา้นเลนยาดรี เมืองโอซาร ์ - เมืองรานจานกอน - เมืองปเูน่  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   



น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลนยาดรี (Lenyadri) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ 
เป็นสถานท่ีก าเนิดพระพิฆเนศ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระแม่ปารวตี ปางหน่ึงของพระอุมาเทว ีทรงท าพิธีของ
บุตร โดยจ าเป็นตอ้งบ าเพญ็เพียรภาวนาอยูภ่ายในถ ้า ระยะเวลาผา่นไป  12 ปี จนกระทัง่ถึงวนัแรม 4 ค  ่า 
เดือน 9 หรือวนัคเณศจตุรถีในปัจจุบนั พระแม่ปารวตีไดท้รงป้ันหุ่นดินเหนียวและท าการประกอบ
พิธีกรรมต่ออยูน่ั้น ผลแห่งการบ าเพญ็เพียรภาวนาไดส้ัมฤทธ์ิผล รูปป้ันดินเหนียวกลบักลายมามีชีวติ
เป็นองคพ์ระพิฆเนศในวยัเยาวท่ี์มีพระชนมม์าย ุ10 พรรษา หรือท่ีเรียกปางอวตารน้ีวา่ “บาล คณปติ”  
ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที )  
จากนั้นน าท่านสักการะ เทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีครีีจัตมา (Shri Girijatmaj Lenyadri) 
(เทวสถานที ่4)  ตั้งอยูบ่นเนินเขาบนฝ่ังแม่น ้ากกุติ ท่ีเมืองเลนยาตรี เทวะสถานแห่งน้ีเป็นเทวะสถานแห่ง
เดียวจากทั้งหมด 8 แห่งท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีอยูใ่นถ ้าบนภูเขา ท่ีมีถ  ้ารวมกนั 18 ถ  ้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
ถ ้าของทางศาสนาพุทธโดยเทวสถานแห่งน้ีอยูภ่ายในถ ้าอนัดบัท่ี 8 ท่ีหนัหนา้ไปทางทิศใต ้และใชว้ธีิการ
ขดุเจาะถ ้าเป็นโพรงเขา้ไป ตอ้งข้ึนบนัไดถึง 283 ขั้น น าท่านสักการะองคพ์ระคเณศ และสถานท่ีน้ีเช่ือวา่
เป็นประสูติขององคพ์ระพิคเณศวร ซ่ึงการมาสักการะเทวะสถานแห่งน้ีมีความเช่ือวา่ พระศิวะ มหาเทพ
ผูเ้ป็นใหญ่เคยใหพ้รไวว้า่ “ใครกต็ามท่ีระลึกถึงองคพ์ระพิคเณศก่อนท่ีจะเร่ิมกระท าการงาน หรือกิจการ
ใดๆ แลว้การงานหรือกิจการของผูน้ั้นจะประสบผลส าเร็จทุกคร้ังไป” โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระ
พกัตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหนัไปทางซา้ยเทวสถานแห่งน้ี ภายในเทวสถานมีขนาดพื้นท่ี ดา้นยาว 
15.90 เมตร ดา้นกวา้ง 15.30 เมตร และมีความสูง 2.10 เมตร ภายในเทวสถานแห่งน้ีไม่มีการใชห้ลอดไฟ
ใหแ้สงสวา่งโดยใชแ้สงสวา่งจากแสงของพระอาทิตย ์น าท่านชมความงดงามของเทวะสถานท่ีมีศิลปะ
แบบคุปตะ ซ่ึงถือวา่เป็นยคุทองของศิลปะอินเดียท่ีสวยงามท่ีสุด ถ่ายรูปและชมววิทิวทศันท่ี์สวยงามจาก
ยอดเขา 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีคีรีจตัมากา” จะไดร้บัมนตราท่ีจะประสบความส าเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทัง้ปวง 

 
น าท่านออกเดินทาง สู่เมือง โอซาร์ (OZAR) เมืองท่ีเป็นท่ีตั้ง 1 ใน 8 เทวะสถาน แห่งศรีคเณศวร เทวะ
สถาน ศรีวฆิเนฮาร (SHRI VIGHNESHAR) เทวะสถานน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1833 บางต ารากบ็อกวา่
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1783 ...มีช่ือเสียงมากในเร่ืองความงดงามทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะยอดโดมท่ี
เป็นทองค าและความงดงามของพวงมาลยัท่ีประดบัประดาอยูใ่นอยูใ่นตวัเทวาลยั ตามต านานกล่าวไวว้า่ 



กษตัริยอ์ภินนัทะ ไดป้ระกอบพิธีบูชายญั เพื่อประสงคท่ี์จะไปจุติเป็นอินทรเทพ เม่ือพระอินทร์ทราบ
ข่าวจึงส่งกาละ (ตวัหนา้กาล หรือเวลาเหมือนผูท้  าลาย) ลงมาในร่างวนิะสูร เพื่อขดัขวางการท าพิธีไม่ให้
ส าเร็จ ท าใหเ้กิดความทุกขเ์ขญ็เดือดร้อนแก่มวลมนุษย ์และพิธีกรรมต่างๆ กไ็ม่สามารถท่ีจะ
ประสิทธิผลได ้ร้อนถึงเหล่าเทพเทวาทั้งหลายพากนัมาสวดมนตร์ออ้นวอนพระศรีคเณศวร  ต่อมาพระ
คเณศวร ไดรั้บค าอญัเชิญจากเทพ ออกไปสู้กบัวนิะสูร จนไดรั้บชยัชนะ ท าใหท่้านไดรั้บสมญาวา่ คณะ 
และวนิะสูร ไดข้อร้องใหพ้ระคเณศวรใชค้  าน าหนา้วา่ คณะ น้ีเป็นตน้มา....ร่วมสักการะ บูชาเพื่อเป็นสิริ
มงคล แล ะเทวรูป ณ ท่ีแห่งน้ียงัหมายถึงความสะดวกในกิจการงานต่างๆ ปัดเป่าทุกขภ์ยัและอุปสรรค
ในการท างานต่าง ๆ อีกดว้ย  สวยมัภูมูรติแห่งน้ีวา่ “พระศรีวฆิเนศวร” ท่ีมีความหมายวา่ ผูข้จดัอุปสรรค
และภยนัตราย ตามต านานปรากฏในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 
นาที)  น าท่านสักการะเทวรูปพระพฆิเนศ ณ เทวสถานศรีวฆิเนศวา (Shri Vigneshwar Ozar) (เทวส
ถานที ่5)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย บริเวณพระ 
เนตรประดบัดว้ยทบัทิม พระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดบัดว้ยเพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดบัดว้ยอญั
มณี โดยมีพระนางสิทธิกบัพระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทบัอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 ดา้น เทวสถานแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึน ประมาณปีคริสตศ์กัราชท่ี 1785 โดยสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนโดยด าริของ พลเอกชิมาจิ อปัป้า 
(Shimaji Appa) แห่งแควน้มหารัชตะ หลงัมีชยัชนะจากสงครามกบัโปรตุเกสท่ีปกครองครองแควน้วา
ไซและซาชต้ี ซ่ึงเทวสถานแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าคูคาด้ี (Kukadi River) 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีวิฆเนศวร” จะไดร้บัมนตราท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการ 

งานทุกประการโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆทัง้ปวง  
 

 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหารระหว่าทางเป็นอาหารแบบพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองรานจานกอน (Ranjangoan) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ตามฮินดูคติ ถือ
วา่เมืองรานจานกอน คือเมืองมณีปุระ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระศิวะไดท้รงท าพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรง
ไดรั้บพรสมปรารถนา จนสามารถสังหารตรีปุราสูรดว้ยธนูเพียงดอกเดียว ตรีปุราสูรนั้น เป็นบุตรของ



ฤาษีคฤตสมาชท่ีเกิดจากการจาม และเป็นอสูรผูบู้ชาและไดรั้บพรจากพระพิฆเนศ ตามต านานปรากฏใน
คเณศปุราณะ  สักการะพระพฆิเนศ องค์ศรีมหาคณปติ (Shri Mahaganapati ) (เทวสถานที ่6)
โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย และพระนลาฏ 
(หนา้ผาก) มีลกัษณะกวา้ง โดยมีพระนางสิทธิกบัพระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทบัอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 
ดา้น เทวะต านานเล่าวา่ ขณะท่ีฤาษีคฤตสมาช นัง่บ าเพญ็เพียรภาวนาไดจ้ามออกมาเป็นกมุารนอ้ยผวิสี
แดง จึงสอนใหก้มุารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กมุารนอ้ยบ าเพญ็เพียรกวา่หา้พนัปีท าใหพ้ระพิฆเนศพอใจ
เป็นอยา่งมากจึงประทานพรให ้แต่กมุารขอใหต้นเองมีอ านาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศใหต้ามท่ีขอโดย
การเนรมิตประสาท 3 หลงั คือประสาททองค า ประสาทเงิน ประสาทโลหะและตรัสวา่ “ต่อไปนามของ
เจา้คือ ตรีปุระ ในวนัใดท่ีเจา้ชัว่ร้าย ประสาทเหล่าน้ีจะถูกท าลายและเจา้จะถูกท าลายดว้ยศรของพระศิวะ  
บิดาของขา้” ต่อมาตรีปุระล าพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องคพ์ระศิวะจึงเสดจ็มาปราบและหลงัจาก
บวงสรวงต่อพระพิฆเนศ แลว้พระศิวะกป็ราบตรีปุระไดส้ าเร็จ จึงเช่ือวา่เทวะสถานแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ี
พระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองคศ์รีมหาคณปติจะท าใหมี้อ านาจยิง่ใหญ่ สามารถ
พิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายไดส้ าเร็จ ณ ท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีมหาเทพศิวะ ไดจุ้ติมาปราบยกัษต์นหน่ึง 
ท่ีช่ือวา่ ตรีประสูร ซ่ึงไดรั้บพรจากคเณศวร วา่ศิวะเทพเท่านั้นท่ีสามารถก าจดัได.้..เม่ือมหาศิวะเทพ ได้
ต่อสู้เพื่อก าจดัอสูรตนน้ีกไ็ม่สามารถปราบลงได ้เทพนพเคราะห์ ดวงดาวทั้งเกา้แห่งจกัรวาลกไ็ดก้ราบ 
ทูลแด่องคศิ์วะเทพใหบู้ชาพระคเณศวร ก่อนแลว้จึงลงมือจึงจะส าเร็จ  และศิวะเทพกไ็ดก้ระท าพิธีบูชา
พระคเณศวร ก่อนไปก าจดัยกัษจ์นส าเร็จและสถานท่ีแห่งน้ีเองเป็นท่ีท่ีพระศิวะไดส้ถาปนามหาคณปติ
ข้ึน และการสักการบูชาเทวะสถานแห่งน้ี เพื่อใหไ้ดส่ิ้งใหม่ๆ ท่ีดีมีลาภยศ มีความยิง่ใหญ่ 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระมหาคณปติ” จะไดร้บัมนตราท่ีจะประสบความส าเร็จดัง่ส่ิงท่ีปรารถนาทกุประการ  
 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ทีโ่รงแรม 
พกัที่ HOTEL NOVOTEL PUNE NAGAR ROAD 5 ***** เมืองปูเน่ หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 



วนัท่ีหา้ เมืองปเูน่  - เมืองมุมไบ - Gateway of India - กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
น าท่านสักการะ องค์ทคัฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจ าเมืองปูเน่ และเป็นพระพิฆเนศท่ีร ่ารวย

ท่ีสุดในโลก  หรือวิหารสร้างอุทิศใหพ้ระพิฆคเณศท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความมีช่ือเสียง

ของเมืองปูเน่ ภายในวดัประดิษฐานพระพฆิคเณศทรงเคร่ืองทองค า ซ่ึงในเทศกาลกนัปาตีหรือเทศกาล

คเณศจตุรถีของทุกปีจะมีการยา้ยพระพิฆคเณศทรงเคร่ืองออกมาประดิษฐานยงัศาลาท่ีสร้างข้ึนเป็น

พิเศษ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้จ้าริกแสวงบูญจ านวนมหาศาลไดเ้ขา้มาชมและสักการะองคเ์ทวรูปของ

พระพิฆคเณศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวติของผูส้ักการะวดัแห่งน้ี สร้างโดยพ่อคา้ขนมหวานนามวา่ ศรีมนั

ตรา ดกัดูเชท ์ฮาลไว (Shreemanta Dagdusheth Halwai) ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1883 ซ่ึงเขาไดสู้ญเสีย

บุตรชายจากกาฬโรค อนัน ามาซ่ึงความโศกเศร้า เพื่อเป็นการปลดปล่อยพนัธนาการแห่งความทุกข ์มีคน

แนะน าเขาใหส้ร้างเทวรูปพระพิฆคเณศ และเทวรูปเทพทตัตะไตรยะ แต่สุดทา้ยสร้างไดเ้พียงเทวรูปของ

พระพิฆคเณศ และเกิดเป็นวหิารแห่งพระพิฆคเณศแห่งน้ีดงัเช่นในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ 

สินคา้พื้นเมือง ณ ถนนลกัษมี ท่ีเป็นถนนยอดนิยมของเมืองปูเน่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสวรรคส์ าหรับนกัชอ้ป

ป้ิง  จากนั้นน าท่าน ไหว้พระพฆิเนศทีม่ช่ืีอเสียงของเมืองปูเน่ ดังนี ้ 

องค์ที ่1. องค์ทูศรีบาค คณปติ  ทูศรีบาค หมายถึงสวนกระเพรา องคพ์ระพฆิเนศตั้งอยูบ่ริเวณน้ีจึงไดช่ื้อ
วา่ องคศ์รีบาค คณปติ   องค์ที ่2. องค์ชลาดา คณปติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสักการะ ศรี ชลาดา คณปติ เทวรูปของพระองคป์ระทบัอยูท่ี่ เมืองปูเน่ ผูค้น 



ท่ีมาขอพร ณ เทวสถานแห่งน้ี จะขอเก่ียวกบัเร่ืองบุตร หลาน และคนรัก ความรักในครอบครัว 
พระองคจ์ะประทานใหซ่ึ้งความสุขสมหวงั ตามท่ีปรารถนา นั้นเอง 

***การขอพรจากพระพิฆเนศนัน้ เม่ือขอจากองคพ์ระพิฆเนศแลว้ มีความเช่ือว่าตอ้งไปกระซิบค า

อธิษฐานกบั มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองคท่์านเพ่ือเป็นการน าค าอธิษฐานของเราไปกราบทลูต่อพระ

พิฆเนศอีกครัง้*** 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหารระหว่าทางเป็นอาหารแบบพืน้เมือง 

เดินทางกลบัสู่มุมไบ ชมวัดพระแม่ลกัษมเีทวแีห่งความมัง่คัง่ร ่ารวย และความรักทีบ่ริบูรณ์  ทวี
แห่งความงดงาม ความร ่ารวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองคม์กัประทานความส าเร็จในการ 
ประกอบ กิจการ การเจรจาต่อรอง การท ามาคา้ขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจน
ประทานโภคทรัพย ์เงินทอง สมบติั แก่ผูห้มัน่บูชาพระองคแ์ละประกอบความดีอยูเ่ป็นนิจ 
จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ Gateway of India เป็นอนุสรณ์สถานส าคญัท่ีตั้งตระหง่าน
อยูริ่มฝ่ังทะเลทางใตข้องนครมุมไบ เมืองส าคญัดา้นการคา้ของอินเดีย สร้างดว้ยหินบะซอลทสี์
เหลือง สูง 26 เมตร (85 ฟุต) เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมระหวา่งฮินดูและมุสลิม ส่วนประตู
โคง้และหอคอยส่ีดา้นเป็นรูปแบบศิลปะของมุสลิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ทีร้่านอาหาร GLOBAL  FUSION  อาหารจีนและญี่ปุ่ น   
  หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
23.35 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG 318 
วนัท่ีหก กรุงเทพฯ  

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
****************************************************************** 

**โปรแกรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจง้ใหท่้านและจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นอนัดบัแรก** 
 
 



อตัราค่าบริการ 

เดนิทางวนัที่ 28 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 2562 

รายละเอียด ราคา 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 54,900.- 

นอนพกัเดี่ยว 9,000.- 
 





 

ค่าบริการรวม :  
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกนัภยัสายการบิน  
• ค่าวซ่ีา 
• ค่าท่ีพกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
• ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน    
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 
• ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทวัร์ 
 
ค่าบริการไม่รวม :  
• พนกังานบริการยกกระเป๋า ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
• ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว 



• ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
• ค่าน ้าหนกัเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เอกสารทีใ่ช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวซ่ีาแบบ E-VISA ไม่ต้องเกบ็เอกสาร 
1. แสกนหนา้พาสปอร์จากตวัจริง มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 น้ิวแบบส่ีเหล่ียมจตุัรัสเท่านั้น พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น  
3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มท่ีแนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถว้นเพราะตอ้งกรอกผา่นระบบออนไลน์ 
 
การช าระเงิน 
ทางบริษทัฯ ขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการ 
เดินทางอยา่งนอ้ย 21  วนั มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี มดั 
จ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ 
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
เง่ือนไขต่างๆ 
•บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
•บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
•รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ 
ภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯโดยจะค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
•บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจาก 
มีส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก ็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
•รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ 
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
•บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ  
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
•บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
•การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไป 
ในลกัษณะเหมาจ่าย   

 
 
 



 


