เส้ นทางจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพพระพิฆเนศ
แห่ งความสาเร็จ มหาเทพแห่ งปัญญา
ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562 ไหว้พระพิฆเนศทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก

เพื่อขอความสาเร็จในด้านศิ ลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทัง้ มวล ประทาน
ความรู ้ ความมีโชค และทรัพย์
พระพิฆเนศ สัญลักษณ์แห่งความรู ้ และปั ญญายิ่ งใหญ่ ความหมายและลักษณะของพระ
คเณศวรนัน้ ได้มีการแบ่งเอาคุณลักษณะของพระองค์ ตามความเชื่ อออกเป็ นหลาย
ลักษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู ้ และปั ญญาอันยิ่ งใหญ่
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ตารางเที่ยวบิน
วันที่
9 กันยายน 62
14 กันยายน 62

เส้นทาง
กรุงเทพฯ – มุมไบ
มุมไบ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง
9 – 14 กันยายน 2562

เที่ยวบิน
TG 317
TG 318

ตารางวันเดินทาง
จานวน/ กรุป๊
20

เวลาออก
1855
2335

ราคา
51,888 บาท

เวลาถึง
2155
0535

พักเดี่ยว
10,500 บาท

ปิ ดรับจองภายในเดื อนพฤษภาคม 2562
ขบวนแห่จะมีวนั ที่ 12 กันยายน 2562
โอม ศรี คเณศะ ยะนะมะหา ความสาเร็จจงบังเกิดแก่ผแู ้ สวงบุญทุกท่าน
ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิ
ติใจสูงสุด เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทาพิธีอญ
ั เชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทาพิธีส่งเสด็จองค์
พระพิฆเนศ ณ หาดเจาปั ตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ

**ความพิเศษของทริปนี้ **
จาริกแสวงบุญสักการะองค์พระพิฆเนศที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
1.สักการะ องค์สิทธิวินายัก “พระพิฆเนศองค์ประธานของเทวรูปทัว่ โลก”
2.สักการะ องค์พระพิฆเนศที่รา่ รวยที่สุดในโลก “พระพิฆเนศ ดัก๊ ดูเศรษฐ์”
3.เข้าสักการะเยี่ยมชมซุม้ องค์พระพิฆเนศ
4.ร่วมพิธีวิสรชัน “ส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ กลับสู่ยงั เทวโลก”
เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนาพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็ น
การเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทาให้ท่าน
“ประสบความสาเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต รา่ รวย มีทรัพย์มาก เปี่ ยมไปด้วยโชคลาภบารมี”
รับองค์พระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐีเบบี้ขนาด 4.5 นิ้ วฟรี
รับองค์พระพิฆเนศ รุ่นคเณศจตุรถีขนาด 3 นิ้ วฟรี
รับเสื้อ “สีสม้ สีแห่งพระพิฆเนศ” ใส่วนั ทาพิธีแห่ ฟรี
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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9 ก.ย.62
16.00 น.

18.55 น.
21.55 น.

พักที่

กรุงเทพฯ เมืองมุมไบ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน
THAI AIRWAYS พิเศษ!! บริการอาหารว่าง (แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ ง
เครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลาแนะนาให้ถือ
เฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านัน้ บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)
ออกเดินทางสู ่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 317
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมุมไบ เมืองมุมไบ เมื องหลวงด้านของรัฐมหารัชตะ ซึ่งเป็ น
มหานครลาดับที่ 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุ งนิ วเดลลี ซึ่งได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมื องยอดนิ ยม
อันดับที่ 4 ของโลก ในอดีตเมื องมุมไบใช้ช่ ื อว่า เมื องบอมเบย์ (Bombay) ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่ อในปี
คริ สต์ศกั ราช 1996 ปัจจุบนั เมื องมุมไบ ถื อได้วา่ เป็ นศูนย์กลางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการบันเทิง
ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วย เนื่ องจาก เมื องมุมไบเป็ นที่ตงั้ ของธุ รกิจระดับยักษ์ใหญ่
ที่มีเงินลงทุนหมุนเวียนจานวนมหาศาล และเป็ นที่ตงั้ ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และนิ วเคลียร์ท่ ี
สาคัญที่สุดของประเทศอินเดีย อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood ด้วย
NOVOTEL HOTEL 5***** เมืองมุมไบ หรือระดับใกล้เคียง

10 ก.ย.62 เมืองมุมไบ เมืองมาฮัท เมืองปูเน่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เข้าสักการะเยี่ยมชมซุม้ องค์พระพิฆเนศ เพื่อภาพที่ประทับใจและสวยงาม นาท่านช้อปปิ้ งที่
ร้านเสื้อผ้าแบบอินเดีย ให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า เพื่ อใส่ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ร้าน
ที่มีมาตราฐานในการบริ การ
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
เดินทางถึงเมืองปูเน่ เมืองปูเน อยูห่ า่ งจากมุมไบ 170 กิโลเมตร ชาวอังกฤษเรี ยกว่าปูนา แต่ปัจุ
บันหันมาเรี ยกชื่ อเดิมตามภาษามราฐี ครัง้ หนึ่ งปูเนเคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรราฐา แต่ตอ้ งตก
ไปเป็ นของอังกฤษในสงครามโกเรคาวน์ปี 1818 และได้รบั การพัฒนาขึ้นเป็ นเมื องป้อมค่ายโดยมีคา่ ย
ทหารตัง้ แยกออกมาจากย่านเมื องเก่าที่แออัดจอแจ ปูเนเคยเป็ นทัง้ ศูนย์กลางของขบวนการปฏิรูป
สังคมฮิ นดูและขบวนการเรี ยกร้องเอกราชให้กบั อินเดีย เมื องปูเนยังเป็ นเส้นทางของการเริ่ มต้นจาริ ก
แสวงบุญบูชามหาเทพแห่งความสาเร็ จ องค์มหาเทพพิฆเนศ อีกด้วยระหว่างทางไปเมืองปูเน่ แวะ
เมืองมาฮัท (MAHAD) เป็ นเทวะสถานที่มีตานานกล่าวไว้วา่ ในสมัยโบราณมีกษัตริ ยพ์ ระนามว่า
บิฮิม และทรงมีพระโอรส พระนามว่า รุ กขมันกาด ขณะออกป่ าล่าสัตว์ได้พบกับนาง มุกกานดา เป็ น
ภรรยาของฤษี นางได้ตกหลุมรักพระโอรสรุ กขมันกาด แต่พระโอรสไม่ได้ทรงสนใจนาง นางจึงสาปให้
พระองค์เป็ นโรคเรื้ อน พระองค์จึงไปกราบไหว้ขอพรองค์พระคเณศวรจินดามณี จนหายจากโรคเรื้ อน
ซึ่งพระอินทร์เป็ นอีกผูห้ นึ่ งที่ทราบความต้องการของนางจึงแปลงกายลงมาเป็ น พระโอรสรุ กขมันกาด
นางตัง้ ท้องและให้กาเนิ ดบุตรชาย นามว่า กริ ชสมาฟ กริ ชสมาฟได้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม ต่อมา
เมื่ อรู ค้ วามจริ งในภายหลังจึงเสียใจและหนี เข้าป่ าไปบาเพ็ญตบะอย่างอุกกฤตจนองค์พระคเณศวรได้
เสด็จลงมาประทานพรให้ เทวะสถานแห่งนี้ จึงสร้างขึ้นเพื่ อสวดมนตร์อธิ ษฐานจิตอพรจากพระ
คเณศวรสาหรับบุคคลทัว่ ไป เพื่ อให้เกิดความสาเร็ จลุลว่ งได้ดงั ใจปรารถนาสาหรับผูศ้ รัธาต่อพระองค์
นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก (Shri Varad Vinayak)
(เทวสถานที่ 1) โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ี หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย
ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี้ ได้รบั แสงสว่างจากตะเกียงน้ามันที่มีความเชื่ อว่าไม่
เคยมอดดับตัง้ แต่ปีคริ สต์ศกั ราช 1892 โดยวิหารแห่งนี้ มีพ้ ื นที่ประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอด
โดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมทาด้วยทองคา และเป็ นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุ ญาตให้เข้า
ไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจานวน 4 เชื อก ประดิษฐานอยูท่ งั้ 4 ด้าน
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีวรทาวินายกะ” จะได้รบั มนตราที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้ ปวง
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เย็น
พักที่

นาคณะเดินทางสู่เมืองปูเน่ อิสระให้ทา่ นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นริ มสองฝั่งทาง
(ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)เมื องปูเน่ เป็ น
เมื องที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศอินเดีย ที่ตงั้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบสูงเดคคานริ มฝั่งแม่น้ามุธะ
ในอดีตเมื องปูเน่ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรมาราธา ภายใต้การปกครองของผูป้ กครอง
แคว้น พระเจ้าชาตปตีชาห์วาจิ ในปี คริ สต์ศกั ราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมื องปูเน่มาถึง
จุดรุ ่งเรื องที่สุดเมื่ อได้รบั การสถาปนาให้เป็ นเมื องหลวงด้านการปกครองอินเดียอนุ ทวีปโดยมีการ
แต่งตัง้ ตาแหน่งที่เทียบเท่ากับประธานาธิ บดีแห่งอาณาจักรมาราธาเมื องปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปัจจุบนั ถื อ
ได้วา่ เป็ นเมื องหลวงทางด้านวัฒนธรรมของแคว้นมหารัชตะ โดยที่เมื องปูเน่นั้นมีช่ ื อเสียงด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจยั และค้นคว้าของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อแม้กระทัง่ ด้านการศึกษาการจัดการและการอบรม ที่เป็ นจุดเด่นที่ดึงดูด นักเรี ยน
นักศึกษาและศาสตราจารย์จากทางทวีปแอฟริ กา อาเซียน และตะวันออกกลาง
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
HOTEL NOVOTEL PUNE NAGAR ROAD 5 ***** เมืองปูเน่ หรือระดับใกล้เคียง
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11 ก.ย.62 เมืองปูเน่ เมืองมุมไบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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นาท่านสักการะ องค์ทคั ฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจาเมืองปูเน่ และเป็ นพระ
พิฆเนศที่รา่ รวยที่สุดใน โลก (เทวสถานที่ 2) หรื อวิหารสร้างอุทิศให้พระพิฆคเณศที่เป็ น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความมีช่ ื อเสียงของเมื องปูเน่ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆคเณศ
ทรงเครื่ องทองคา ซึ่งในเทศกาลกันปาตีหรื อเทศกาลคเณศจตุรถีของทุกปี จะมีการย้ายพระพิฆคเณศ
ทรงเครื่ องออกมาประดิษฐานยังศาลาที่สร้างขึ้นเป็ นพิเศษ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูจ้ าริ กแสวงบู ญจานวน
มหาศาลได้เข้ามาชมและสักการะองค์เทวรู ปของพระพิฆคเณศเพื่ อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตของผูส้ กั การะ
วัดแห่งนี้ สร้างโดยพ่อค้าขนมหวานนามว่า ศรี มนั ตรา ดักดูเชท์ ฮาลไว (Shreemanta Dagdusheth
Halwai) ในช่วงปี คริ สต์ศกั ราช 1883 ซึ่งเขาได้สูญเสี ยบุตรชายจากกาฬโรค อันนามาซึ่งความ
โศกเศร้า เพื่ อเป็ นการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความทุกข์ มีคนแนะนาเขาให้สร้างเทวรู ปพระพิฆ
คเณศ และเทวรู ปเทพทัตตะไตรยะ แต่สุดท้ายสร้างได้เพียงเทวรู ปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็ นวิหาร
แห่งพระพิฆคเณศแห่งนี้ ดังเช่นในปัจจุบนั จากนั้นนาท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื อง ณ ถนนลักษมี ที่
เป็ นถนนยอดนิ ยมของเมื องปูเน่ ซึ่งถื อได้วา่ เป็ นสวรรค์สาหรับนักช้อปปิ้ ง
**พิเศษ นาคณะเข้าทาพิธีในพื้นที่จดั พิเศษเพื่อบูชามหาเทพ**

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองปาลี (PALI) ตัง้ อยูใ่ นเขตการปกครองของเมื องไรกาด (Raigad) ตาม
ตานานกล่าวไว้วา่ เป็ นสถานที่ท่ ีเด็กหนุ ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับนางอินทุมาตี และ
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เป็ นผูน้ ับถื อนิ กายคณะพัทยะ (Ganabadya) หรื อนิ กายที่นับถื อพระพิฆเณศเป็ นเทพเจ้าสูงสุ ด ทาให้
เพื่ อนๆ เริ่ มเกิดความเลื่ อมใสและบูชาองค์พระคเณศวร ตามบัลลา เป็ นผลให้คนในหมูบ่ า้ นคิดว่า บัล
ลา จะเป็ นผูช้ กั นาให้เด็กหนุ ่มในหมูบ่ า้ นเกิดความเกียจคร้าน จึงพากันไปตาหนิ บิดาของ บัลลา ทาให้ผู ้
เป็ นบิดาโกรธและลงโทษ บัลลา อย่างหนักแล้วจับมัดทิ้งไว้ขา้ งเทวรู ปขององค์พระคเณศวร ที่ตนเอง
ทุบแตก จนกระทัง่ พระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถานแห่งนี้
พร้อมกับสวยัมภูมูรติ ณ ที่แห่งนี้ ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ พระคเณศวร ได้แปลงร่าง
พราหมณ์ลงมาช่วยรักษา บัลลา แต่บลั ลาจาได้จึงกราบและขอให้ประทับอยู ่ ณ ที่น้ ี ตลอดไป ร่างของ
พราหมณ์จึงกลายร่างเป็ นเทวรู ปหิ นพระคเณศวร ตัง้ อยูใ่ นวัดแห่งนี้ มาจนถึงปัจจุบนั จึงเชื่ อว่าถ้าได้มา
กราบไหว้ ขอพร ณ เทวะสถานแห่งนี้ แล้วจะทาให้ปราศจากความเศร้าหมอง เป็ นที่รกั ของผูพ้ บเห็ น
และหายจากโรคภัย ท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบลั ลาเลศวา (Shri
Ballaleshwar Pali) (เทวสถานที่3)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ี หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และ
งวงหันไปทางซ้าย บริ เวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยูบ่ นบัลลังก์
ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนู เทวพาหนะของพระองค์ทา่ น เหยียบขนมโมทกะอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของ
เทวรู ปบริ เวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้ จะปรากฏ เทวสถานศรี ทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่
ประดิษฐานหิ นพระคเณศ ซึ่งสันนิ ษฐานว่าเป็ นหิ นพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดาของเด็ก
หนุ ่มบัลลาเขวี้ยงทิ้ง
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีบลั ลาเลศวร” จะได้รบั มนตราแห่งความสมบูรณ์พูนสุขที่บงั เกิดต่อครอบครัว
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บ่าย
เย็น
พักที่
12 ก.ย.62
เช้า

เที่ยง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองมุมไบ มหานครที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
NOVOTEL HOTEL 5***** เมืองมุมไบ หรือระดับใกล้เคียง
เมืองมุมไบ เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิทธิวินายัค (Siddhivinayak
Temple) (เทวสถานที่ 4)ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย นับถื อกันว่าเป็ นองค์ประธานของเทวรู
ปพระพิฆเนศทุกองค์ในโลก โดยองค์เทวรู ป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 60
เซนติเมตร โดยงวงหันไปทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทนั ใจ แต่ผูส้ กั การะนั้นต้อง
เป็ นผูท้ ่ ีเคร่งครัดในการสวดภาวนา โดยด้านข้างขององค์เทวรู ปจะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค์ คื อพระ
นางสิ ทธิ และพระนางพุทธะ ประทับอยูท่ งั้ 2 ด้าน
**พิเศษ นาคณะเข้าทาพิธีในพื้นที่จดั พิเศษเพื่อบูชามหาเทพ**
***การขอพรจากพระพิฆเนศนัน้ เมื่อขอจากองค์พระพิฆเนศแล้ว มีความเชื่อว่าต้องไป
กระซิบคาอธิษฐานกับ มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่านเพื่อเป็ นการนาคาอธิษฐาน
ของเราไปกราบทูลต่อพระพิฆเนศอีกครัง้ ***
รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
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บ่าย

นาท่านชม เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของการบูชาพระพิฆเนศ เทศกาลคเณศจตุร
ถี นับเป็ นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทาในวันแรม 4 ค่ า เดื อน 9
และวัน แรม 4 ค่ า เดื อน 10 ซึ่งถื อว่าเป็ นวันกาเนิ ดของพระพิฆเนศ เชื่ อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู ่
โลกมนุ ษย์เพื่ อประทานพรอันประเสริ ฐสูงสุดแก่ผูศ้ รัทธาพระองค์ทา่ น เทศกาลนี้ มีการจัดพิธีกรรมบูชา
และการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทว่ั อินเดียและทัว่ โลก มีการจัดสร้างเทวรู ปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โต
มโหฬาร เพื่ อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรู ปไปทัว่ เมื องและมุง่ หน้าไปสูแ่ ม่น้าศักดิ์สิทธิ์ สายต่างๆ
ถนนหนทางทัว่ ทุกหนแห่งจะมีแต่ผูค้ นออกมาชมการแห่องค์เทวรู ปนับร้อยนับพันองค์ ผูศ้ รัทธาทุกคน
แต่งชุดส่าหรี สีสนั สวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้ นสุดที่แม่น้าศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้าคงคา แม่น้าสรัสวตี ฯลฯ
แล้วทาพิธีลอยเทวรู ปลงสูแ่ ม่น้าหรื อทะเล จากนั้นนาท่านผ่านชม ถนนหลวงแห่งมารี นไดรว์ (Marine
Drive) ที่สร้างบนพื้ นที่ถมทะเล ซึ่งมีความยาว 4.3 กิโลเมตรเรี ยบอ่าวมุมไบ ที่มีลกั ษณะเหมื อนสร้อย
พระศอของพระราชินี ในเทศกาลคเณศจตุรถีบางแห่งมีการประกวดมณฑปและองค์เทวรู ปทัง้ ในเรื่ อง
ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม แม้แต่องค์เทวรู ปที่สร้างขึ้นในเทศกาลก็ไม่ได้ถูกกาหนดรู ปแบบ
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ที่ตายตัวไว้ เราจึงเห็ นการสร้างเทวรู ปพระคเณศในรู ปแบบแปลกๆ เช่น พระคเณศในรู ปแบบฮีโร่ใน
ภาพยนตร์ซ่ ึงจะเห็ นๆได้ เฉพาะในเทศกาลนี้ เท่านั้น เมื่ อการเตรี ยมการต่างๆพร้อมแล้ว จะมีการ
อัญเชิญเทวรู ปพระคเณศขึ้นประดิษฐานในมณฑป และเชิญพราหมณ์มาทาพิธี ปราณประติษฐาน
หรื อการทาให้เทวรู ปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ข้ ึนมา จากนั้นจะทาการบูชา 16 ขัน้ ตอนตามหลักศาสนาที่
เรี ยกว่า โษทโศปจาร(อุปจาระทัง้ 16) เช่นการสรงด้วยนม ด้วยน้าผึ้ง การบูชาด้วย ดอกไม้ และเครื่ อง
บูชาต่างๆ ตามด้วยสวดมนตร์ท่ ีเรี ยกว่า คเณศาถรวศีรษะ หรื อ คเณศ อุปนิ ษทั ในคัมภีรพ์ ระเวท
และทาการบูชาด้วยประทีป หรื อการอารตี เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย นอกจากนี้ ชาวฮิ นดูท่ ีมีศรัทธาจะถื อ
พรตอดอาหารหรื อทานแต่มงั สวิรตั ิ ในช่วงเทศกาลจตุรถีอีกด้วย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองส่งพระองค์
กลับสู่สวรรค์การแห่เทวรู ปขนาดใหญ่ออกจากวัดหรื อเทวสถานไปรอบๆเมื อง และมุง่ หน้าไปยัง
แม่น้าหรื อทะเลเมื่ อผูศ้ รัทธาได้แห่เทวรู ปมาพบกันยังแม่น้าซึ่งเป็ นจุดนัดหมายแล้ว ก็จะทาการลอยองค์
เทวรู ปพระพิฆเนศลงสูแ่ ม่น้าหรื อทะเล เสมื อนการส่งพระองค์กลับสูว่ ิมาน ผูท้ ่ ีเข้าร่วมพิธีสวดบูชาและ
พิธีลอยเทวรู ปลงน้า จะได้รับความคุม้ ครองจากพระองค์ และจะได้รบั สิ ริมงคลตลอดปี

เย็น
พักที่
13 ก.ย.62
เช้า

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
NOVOTEL HOTEL 5***** เมืองมุมไบ หรือระดับใกล้เคียง
เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมวัดพระแม่ลกั ษมีเทวีแห่งความมัง่ คัง่ รา่ รวย และความรักที่บริบรู ณ์ ทวีแห่งความงดงาม
ความร่ ารวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็ จในการประกอบกิจการ การ
เจรจาต่อรอง การทามาค้าขาย การประกอบธุ รกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง
สมบัติ แก่ผูห้ มัน่ บูชาพระองค์และประกอบความดีอยูเ่ ป็ นนิ จ
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
นาท่านชมเมืองมุมไบ ชม ประตูอินเดีย ซึ่งตัง้ อยูร่ ิ มน้าในย่านอพอลโลบันเดอร์ ประตูชยั นี้ สร้าง
ขึ้นเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ในโอกาสที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบัร ในปี
ค.ศ. 1911 วัสดุท่ ีใช้สร้างเป็ นหิ นทรายสีน้าผึ้ง ยามเมื่ อพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกแสงพระ
อาทิตย์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมือง
รับประทานอาหารเย็นที่รา้ นอาหาร GLOBAL FUSION อาหารจีนและญี่ปุ่น

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
23.35 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 318
14 ก.ย.62 เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ
05.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ค่าบริการรวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มุมไบ – กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซา่
• ค่าที่พกั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
• ค่าทาพิธีในพื้ นที่จดั พิเศษ พร้อมดอกไม้บูชาในทุกสถานที่
ค่าบริการไม่รวม :
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30 USD
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริ การยกกระเป๋ า ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว
• ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
• ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จา่ ย 3 %
เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษทั ฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ตอ้ งเก็บเอกสาร
1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริ ง มีอายุการใช้งานคงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน
2. แสกนรู ปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรสั เท่านั้น พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น
3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์
การชาระเงิน
ครัง้ ที่ 1 มัดจาภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 15,000 บาท
ครัง้ ที่ 2 ชาระยอดทัง้ หมดภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2562
บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คื นค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริ ง(ยกเว้นกรุ ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งกา
รันตี มัดจากับทางสายการบินหรื อกรุ ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคื นเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000 บาท
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน
เก็บค่าบริ การทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมื อง
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯโดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
•บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื อง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่ องจาก
มีส่ ิ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื องพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคื นเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรื อ บางส่วน
•รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยื นยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมื องให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเลื่ อนการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
•การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคื นได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
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