
  

 

 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23737 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ॐ ทัวร์มหาคเณศ 8 ปางมหามงคลॐ 
6วนั 4คนื / การบนิไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตามรอยเสน้ทางศกัดิส์ทิธิ์แหง่องคเ์ทพผูป้ระทานพรแหง่ความสำเรจ็ทัง้ปวง 

บนดนิแดนต้นกำเนดิแหง่ฮนิดเูทพ  

นำทา่นสกัการะ “อษัฏวินายกะ”  อนัหมายถงึเทวสถานพระพฆิเนศทัง้ 8   

สถานทีป่ระดิษฐานเทวรปูพระพฆิเนศ ที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาต ิและพลงัแหง่อำนาจ 

ขององคพ์ระพฆิเนศเอง จงึถอืวา่ศกัดิส์ทิธิย์ิง่นกั 

 

รายการทวัร ์

วันแรก  กรงุเทพมหานคร – สนามบินมมุไบ 

16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

18.55 น. เดินทางออกจากกรุงเทพ สู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG317 (สายการบิน
บริการอาหารบนเครื่อง) 

21.55 น.     เดินทางถึงสนามบินฉัตราปตีศิวะจิ (ChhatrapatiShivaji) เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียหลังผ่านพิธีการ   
                       ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบิน  นำท่านเช็คอินและได้พักผ่อนเติมพลัง

ก่อนเดินทางแสวงบุญในวันรุ่ง 
 (เวลาท้องถิ่นของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 
ที่พัก Radisson Blu Mumbai Airport หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
วันทีส่อง  มุมไบ – มาหสั – ปาล ี– ปเูน ่                                                           (B/L/D) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
 

แผนทีเ่ทวสถานศกัดิส์ทิธิข์องพระพฆิเนศ ทัง้ 8 องค์ทีก่ำเนดิเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! อยากปงั...ตอ้งไป !! 
 



 

 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมาหสั (Mahad) ระยะทาง 183 กม. ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) 
ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่พระศรีวรทาวินายกะ (ผู้ประทานพรอันยิ่งใหญ่) อวตารขององค์พระพิฆเนศเสด็จลง
มาประทานพรแก่ฤาษีคฤตสมาชผู้ต้องคำสาป ตามตำนานปรากฏในคเณศปุราณะ และมุทคลปุราณะ 

 นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (SHREE VARADA VINAYAK TEMPLE) 
โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทา
วินายกะแห่งนี้ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันที่มีความเชื่อว่าไม่เคยมอดดับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1892  โดยวิหาร
แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมทำด้วยทองคำ และ
เป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจำนวน 4 เชือก 
ประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ด้าน  

 
 

 

 

 

 

 

ॐ “องคท์ี ่1 พระศรวีรทาวนิายกะ” ประทานมนตราทีท่ำใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ทัง้ปวง ॐ 

 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองปาลี (Pali)  ระยะทาง 73 กม. ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไรกาด 
(Raigad) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่เด็กหนุ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับนางอินทุมาตี และเป็นผู้
นับถือนิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) หรือนิกายที่นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด ได้ถูกพ่อของตนหรือนาย
กัลป์ยันทำลายแท่นพิธีบูชา เขวี้ยงหินพระคเณศทิ้ง และได้ทำร้ ายเด็กหนุ่มผู้นี้ จนกระทั่งพระพิฆเนศเสด็จลงมา
ประทานพรให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถานแห่งนี้พร้อมกับสวยัมภูมูรติ ณ ที่แห่งนี้ ตามตำนานปรากฏใน
คเณศปุราณะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Boxset โดยโรงแรมที่พัก 

บ่าย นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบ ัลลาเลศวร  (SHREE BALLALESHWAR TEMPLE) 
โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ 
(หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบ
ขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูป บริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (SHREE 
DHUNDI TEMPLE) ที่ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหินพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดา
ของเด็กหนุ่มบัลลาเขว้ียงทิ้ง 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ“องคท์ี ่2 พระศรบีลัลาเลศวร” ประทานมนตราแหง่ความสมบรูณพ์นูสขุ  

ทีจ่ะบงัเกดิตอ่ครอบครวั และคนรกั ॐ 

 ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ เมืองปูเน่ (Pune)  ระยะทางประมาณ 120 กม. เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
8 ของประเทศอินเดีย ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเดคคานริมฝั่งแม่น้ำมุธะ (Mutha River) ในอดีตเมืองปูเน่ยังเคยเป็น
ศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรมาราธา (Maratha Empire) ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองแคว้น พระเจ้า
ชาตปตี ชาห์วาจิ (Chatrapati Shavaji) ในปีคริสต์ศักราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองปูเน่มาถึงจุด
รุ่งเรืองที่สุดเมื่อได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงด้านการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่
เทียบเท่ากับประธานาธิบดีแห่งอาณาจักรมาราธา  เมืองปูเน่ ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงทางด้าน
วัฒนธรรมของแคว้นมหารัชตะ โดยท่ีเมืองปูเน่นั้นมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจัยและ
ค้นคว้าของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา การจัดการและการอบรม 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก Radisson Blu Pune Kharadi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
วันทีส่าม ปูเน ่– โมรากอน – สทิธาเทค – เทอรู ์– ปเูน ่                                    (B/L/D) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโมรากอน (Morgaon) ระยะทาง 67 กม. หรือหมู่บ้านนกยูง ซึ่งตัวหมู่บ้านมีลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์คล้ายกับนกยูง อีกทั้งในอดีตยังเป็นที่พำนักของฝูงนกยูงจำนวนมาก หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ของเมืองปูเน่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่ศีรษะของอสูรสินธุตกลงมา จากการทำมหายุทธ์กับพระศรีมยุเรศวร 
ปางขององค์พระพิฆเนศทรงมยุรา (หรือนกยูง 1 ใน 3 เทวพาหนะ) เสด็จลงมาปราบสินธุอสุรา และได้สังหารโดย
การบั่นศีรษะของอสูรตนนี้ จนเกิดปาฏิหาริย์ที่เลือดของอสูรฉาบทาไปทั่วสวรรค์ บันดาลเป็นผงสีชาดที่ใช้ในการ
บูชาเทพเจ้า ที่เรียกว่า “ผงสินธุ” และยังเป็นสถานที่เหล่าปัญจ เทวตา ที่ประกอบไปด้วย พระศิวะ พระวิษณุ พระ
พรหม พระศักติ และพระสุริยะ ได้ทรงขอให้พระพิฆเนศเสด็จประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิต
สวยัมภูมูรติ ซึ่งแสดงถึงการคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้สืบต่อไป ตามตำนานปรากฏในคเณศปุราณะ 

 นำท่านสักการะ เทวร ูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมย ุเรศวร (SHREE MAYURESHWAR GANAPATI 
TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้จะมีงวงหันไปทางซ้าย โดยมีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนาง
พุทธะ ประทับอยู่ทั้ง 2 ด้าน  
เทวสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพาหามณี ตั้งอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านโมรากอน ลักษณะภายนอกจะ
ปรากฏเสามินาเร่ต์ทั้งสี่มุม มีทางเข้า 4 ด้าน ยกกำแพงล้อมรอบสูง 15 เมตร คล้ายคลึงกับมัสยิดทางศาสนา
อิสลาม เพ่ือเป็นการป้องกันการรุกรานเทวสถานแห่งนี้ในยุคสมัยโมกุล 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ॐ  “องคท์ี ่3 พระศรมียเุรศวร” ประทานมนตราทีจ่ะให้ทา่นปราศจากอุปสรรค 

และอนัตรายใดๆ ทัง้ปวง ॐ 
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสิทธิธาเทค (Siddhatek) ระยะทาง 64 กม. ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองอามาด

นาคา (Ahmadnagar) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่พระวิษณุได้ทรงทำพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับพรสม
ปรารถนา จนมีชัยเหนืออสูรมาธุและไกตภะอสุรา และยังเป็นสถานที่ประสูติของสองพระธิดาแห่งพระพรหม ผู้เป็น
พระมเหสีแห่งองค์พระพิฆเนศ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ในช่วงเวลาที่พระพรหมกำลังรังสรรค์โลกและ
สรรพสิ่งต่างๆ ตามตำนานปรากฎในคเณศปุราณะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Boxset โดยโรงแรมที่พัก 
บ่าย ท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรสีทิธวิินายกะ (SHREE SIDDHI VINAYAK TEMPLE) โดยสวยัม

ภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหันไปทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทันใจ แต่ผู้
สักการะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการสวดภาวนา เทวสถานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีพระสวยัมภูมูรติที่
งวงหันไปทางขวา 
วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก มีถนนท่ีตัดตรงสู่เทวสถานแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าสร้างในช่วงสมัยสงครามกาเจนด
รากาด (Battle of Gajendragad) หรือสงครามระหว่างอาณาจักรมาราธากับอาณาจักรมัยซอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ॐ “องคท์ี ่4 พระศรสีทิธวิินายกะ” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้า่นประสบความสำเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน 
ทกุประการ ॐ 



 

 

 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทอูร์ (Theur) ระยะทาง 89 กม. ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ที ่ตั้ง
อาศรมของฤาษีกปิละ ผู้ครอบครองแก้วจินตามณีหรือแก้วสารพัดนึกแห่งองค์อินทร์ และเป็นสถานที่ที่พระพิฆเนศ
เสด็จลงมาช่วยแย่งชิงแก้วจินตามณีจากคณราช โอรสแห่งกษัตริย์อภิจิตและพระนางกุนวดี ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่ง
ความโลภ สุดท้ายคณราชถูกสังหารลง ณ ที่แห่งนี้ หลังจากฤาษีกปิละได้รับแก้วจินดามณีคืนมา จึงได้อธิษฐานขอ
องค์พระพิฆเนศให้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัมภูมูรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
ประทับอยู่ ฤาษีกปิละจึงได้ถวายแก้วจินดามณีประดับแด่องค์เทวรูป ตามตำนานปรากฎในมุทคลปุราณะ  

 นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีจินดามณี (SHREE CHINTAMANI  TEMPLE) โดยสวยัมภู
มูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย พระเนตรของเทวรูปประดับด้วยเพชรนิลจินดา 
ด้านหลังวิหารแห่งนี้ มีทะเลสาบคาดัมธีรธา (Kadambteertha Lake) ซึ่งมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรามยณะ ใน
ตอนที่ฤาษีโคตรมะได้สาปแช่งพระอินทร์ ที่มาเสพสังวาสกับภรรยาของตนผู้มีนามว่านางกาลอัจนา ซึ่งเป็นแม่ของ
นางสวาหะ พาลี และสุครีพ หรือย่าของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะได้สาปให้พระอินทร์มีโยนีขึ้นตามร่างกายจำนวน
พันโยนีหรือสหัสโยนี ทำให้ร่างกายองค์อินทร์เกินเป็นรูตามตัว โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะนำให้พระอินทร์ทรงบูชา
พระพิฆเนศ เพื่อเป็นการขอขมากรรมและถอนคำสาป พระพิฆเนศได้ทรงโปรดพระอินทร์ด้วยการให้สรงน้ำ ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้ และรูตามร่างกายของพระอินทร์ได้แปรเปลี่ยนเป็นดวงตาแทน จึงเป็นที่มาของชื่อ พระสหัสสนัย หรือ
เทพพันตา ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองปูเน่ (Pune) ระยะทาง 30 กม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ॐ “องคท์ี ่5 พระศรจีนิดามณ”ี ประทานมนตราทีจ่ะให้ทา่นสมหวงั  

ดงัไดอ้ธษิฐานตอ่ลกูแกว้จนิดามณีอนัศกัดิส์ทิธิ์ ॐ 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก Radisson Blu Pune Kharadi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
วันทีส่ี ่               ปเูน ่– เลนยาดร ี– รานจานกอน – ปเูน ่ - วดัดัก๊ดเูศรษฐ ์                          (B/L/D) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเลนยาดรี (Lenyadri) ระยะทาง 99 กม. ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมือง ปูเน่ ซึ่งมีความ

เชื่อว่า เป็นสถานที่กำเนิดพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระแม่ปารวตี ปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ทรงทำพิธีของบุตร 
โดยจำเป็นต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในถ้ำ ระยะเวลาผ่านไป  12 ปี จนกระทั่งถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 หรือวัน
คเณศจตุรถีในปัจจุบัน พระแม่ปารวตีได้ทรงปั้นหุ่นดินเหนียวและทำการประกอบพิธีกรรมต่ออยู่นั้น ผลแห่งการ
บำเพ็ญเพียรภาวนาได้สัมฤทธิ์ผล รูปปั้นดินเหนียวกลับกลายมามีชีวิตเป็นองค์พระพิฆเนศในวัยเยาว์ที่มีพระชนม์
มายุ 10 พรรษา หรือที่เรียกปางอวตารนี้ว่า “บาล คณปติ” ตามตำนานปรากฏในคเณศปุราณะ 



 

 

 นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรคีรีจีตัมากา (SHREE GIRIJATMAKA TEMPLE) โดยสวยัมภู
มูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหันไปทางซ้าย 

 เทวสถานแห่งนี้เป็นเทวสถานแห่งเดียวที่มีลักษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอื่น เนื่องจากเป็นเทวสถานที่อยู่ภายใน
หมู่ถ้ำ ที่มีถ้ำรวมกัน 18 ถ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ้ำของทางศาสนาพุทธ โดยเทวสถานแห่งนี้อยู่ภายในถ้ำอันดับที่ 8 
ที่หันหน้าไปทางทิศใต้ และใช้วิธีการขุดเจาะถ้ำเป็นโพรงเข้าไป มีบันไดทางขึ้น 307 ขั้น ภายในเทวสถานมีขนาดพื้นที่ 
ด้านยาว 15.90 เมตร ด้านกว้าง 15.30 เมตร และมีความสูง 2.10 เมตร ภายในเทวสถานแห่งนี้ไม่มีการใช้หลอดไฟ
ให้แสงสว่าง โดยใช้แสงสว่างจากแสงของพระอาทิตย์ (เทวสถานแห่งนี้จำเป็นต้องเดินขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้เตรียม
รองเท้าที่สะดวกต่อการเดิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่6 พระศรคีรีจีตัมากา” ประทานมนตราทีจ่ะใหท้่านประสบความสำเรจ็ 
ในการฝ่าฟนัอุปสรรคทัง้ปวง ॐ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Boxset โดยโรงแรมที่พัก 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาร์ (Ozar) ระยะทาง 15 กม. เป็นสถานที่พระพิฆเนศได้รับการบูชาจากเหล่าฤาษีให้ลงมา

ปราบวิฆนาสูร ผู้ซึ่งเกิดจากการสร้างของพระอินทร์ เพื่อลงมาทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แห่งนครเหม
วัติ แต่กลับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างภายในโลก ภายหลังวิฆนาสูรได้ยอมศิโรราบต่ออิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระพิฆเนศ และ
อสูรตนนี้ได้ร้องขอให้พระพิฆเนศ ให้ใช้ชื่อผสมรวมกับของตนกับสวยัมภูมูรติแห่งนี้ว่า “พระศรีวิฆเนศวร” ที่มี
ความหมายว่า ผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ตามตำนานปรากฏในมุทคลปุราณะ  

 นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวิฆเนศวร (SHREE VIGANESHWAR TEMPLE) โดยสวยมัภู
มูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตรประดับด้วยทับทิม พระนลาฏ 
(หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดับด้วยอัญมณี โดยมีพระนางสิทธิกับพระนางพุทธะ 2 พระ
มเหสี ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 

 เทวสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ประมาณปีคริสต์ศักราชที่ 1785 โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยดำริของ พลเอกชิมาจิ 
อัปป้า (SHIMAJI APPA) แห่งแคว้นมหารัชตะ หลังมีชัยชนะจากสงครามกับโปรตุเกสที่ปกครองครองแคว้นวาไซ
และซาชตี้ ซึ่งเทวสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูคาดี้ (Kukadi River)  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่7 พระศรวีฆิเนศวร” ประทานมนตราทีจ่ะให้ทา่นทำการใดๆ จะประสบความสำเรจ็  
โดยไม่เกดิอปุสรรคตา่งๆทัง้ปวง ॐ 

  
 นำท่านเดินทางสู่เมืองรานจานกอน (Ranjagoan) ระยะทาง 64 กม. ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูเน่ ตามฮินดู

คติ ถือว่าเมืองรานจานกอน คือเมืองมณีปุระ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระศิวะได้ทรงทำพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับ
พรสมปรารถนา จนสามารถสังหารตรีปุราสูรด้วยธนูเพียงดอกเดียว ตรีปุราสูรนั้น เป็นบุตรของฤาษีคฤตสมาชท่ี
เกิดจากการจาม และเป็นอสูรผู้บูชาและได้รับพรจากพระพิฆเนศ ตามตำนานปรากฏในคเณศปุราณะ 

 นำท่านสักการะ เทวร ูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมหาคณปติ (SHREE MAHAGANAPATI TEMPLE) 
โดยสวยัมภูมูรติองค์นี ้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย                     และพระนลาฏ 
(หน้าผาก) มีลักษณะกว้าง โดยมีพระนางสิทธิกับพระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ॐ “องคท์ี ่8 พระมหาคณปต”ิ ประธานมนตราทีจ่ะให้ทา่นประสบความสำเรจ็ 
ดัง่สิง่ทีป่รารถนาทกุประการ ॐ 

  
 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองปูเน่ (Pune) ระยะทาง 65 กม.  
 นำท่านสักการะ องค์พระพิฆเนศที่ขึ้นชื่อว่าร่ำรวยมากที่สุดในโลก ดั๊กดูเศรษฐ์ (Dagdusheth) และมีความงดงาม

มากที่สุดองค์หนึง เป็นพระนามของพระพิฆเนศที่ประดิษฐาน ณ เทวสถานดั๊กดูเศรษฐ์  ในเมืองปูเน่ประเทศอินเดีย ที่
มีคนเข้ากราบสักการะมากมาย เชื่อว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้พระพิฆเนศที่นี่ จะทำให้ความปรารถนาของตนสมหวัง



 

 

ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้า งวงพระองค์เป็นเกรียวดูดทรัพย์ ซึ่งผู้คนมากมายที่
สมหวังดั่งปรารถนาก็นำเงินทองมาถวายให้เทวสถานแห่งนี้มากมาย ที่ขึ้นชื่อว่าร่ำรวยที่ สุดเพราะฐานที่ประดิษฐาน
องค์พระพิฆเนศ และเครื่องทรงต่างๆ ล้วนเป็นทองคำและเพชรพลอยที่ประมาณมูลค่าไม่ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก Radisson Blu Pune Kharadi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
วันทีห่า้             ปเูน ่- มมุไบ – วัดสทิธิวนิายกั - ยา่นโคลาบา - สนามบนิมมุไบ                    (B/L/-) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
     นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมมุไบ (Mumbai) ระยะทาง 145 กม.   
เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย นำท่านเข้าสักการระองค์สิทธิวินายัก ณ วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในเมืองมุมไบ ที่มีเหล่าเซเลบ และดาราบอลลีวูดมาสักการะกันอยู่ตลอด ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์
ปฐมและเป็นองค์ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ในโลกลักษณมีพระฉวี (ผิว) สีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและ
พลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของพระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 จากนั้นนำท่านเลือกซือสินค้าของฝาก ณ แหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองมุมไบย่านโคลาบา (Colaba Causeway) 

เพียบพร้อมไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิด เช่น เครื่องประดับ เพชรพลอย เสื้อผ้า และเครื่องหนัง โดยแต่ละส่วนจะมี
ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน 
 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ (Chhatrapati Shivaji) เมืองมุมไบ  
23.35 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG318 
 
วันทีห่ก            สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

❖❖❖❖❖ 

* ทา่นใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทัวร ์* 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
**สงวนสทิธิส์ำหรบัผูร้ว่มเดนิทางอายุ16ปีขึน้ไป**/**ราคานีร้วมคา่วซี่าอนิเดยีแล้ว** 

*ราคานีย้งัไมร่วมทิปไกด์ทอ้งถิน่และคนขับรถ* 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

9-16 ธนัวาคม 2565 44,999.- 14,000.- 

23-28 ธนัวาคม 2565 44,999.- 14,000.- 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 
✓ ค่าโรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) เท่านั้น  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทาง 
✓ ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ชาวไทย บริการและดูแลคณะตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าใช้จ่ายพราหมณ์ ผู้นำประกอบพิธีตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน  
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถ้ามี) 

× ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ถ้ามี) 

× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด
หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบินไทย อนุญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ท่านละ 20 กก./ท่าน) 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 รูปี (250 บาท) / คน / วัน  

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

บรษิัทฯของสงวนสิทธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ี่ฉีดวคัซนีครบ 2 เขม็ และมีวคัซนีพาสปอรต์แล้วเท่านัน้ 

ประเทศอนิเดีย รองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากทำการจอง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้
แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งสิ้น 

 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน ตามที่กำหนด   
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้
อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้
เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงว นสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่นเดือนร้อน 

15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัทฯ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการ
ทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัท
รถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

เอกสารทีใ่ช้ในการยื่นขอวซีา่ VISA INDIA   

• รปูถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1  รูป พื้นหลงัสขีาว จำนวน 1 
ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่
ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเอง
และปริ้นท์เอง) 

• สำเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน (เล่มทีใ่ช้เดนิทาง) สแกนสเีท่านัน้   
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ  
• สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 
• สำเนาหน้าวซี่าทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดีย 1 ชดุ (ถ้ามี) 

 



 

 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

