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เส้นทางจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพพระพฆิเนศ  

แห่งความส าเร็จ มหาเทพแห่งปัญญา 

ทวัรค์เณศ จตุรถ ี2562  ไหวพ้ระพฆิเนศทีร่วยทีส่ดุในโลก 

 
เพ่ือขอความส าเร็จในดา้นศิลปะแขนงต่างๆขอใหพ้ระองคข์จดัอุปสรรคทัง้มวล ประทาน

ความรู ้ความมีโชค และทรพัย ์

พระพิฆเนศ สญัลกัษณแ์ห่งความรู ้และปัญญาย่ิงใหญ่ ความหมายและลกัษณะของพระ

คเณศวรนัน้ ไดมี้การแบ่งเอาคุณลกัษณะของพระองค ์ตามความเช่ือออกเป็นหลาย

ลกัษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู ้และปัญญาอนัย่ิงใหญ่ 
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ตารางเท่ียวบิน 
 

 

วนัท่ี เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

9 กนัยายน 62 กรุงเทพฯ – มุมไบ TG 317 1855 2155 

14 กนัยายน 62 มุมไบ – กรงุเทพฯ TG 318 2335 0535 

 

  
 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดินทาง  จ านวน/ กรุป๊ ราคา พกัเด่ียว  

9 – 14  กนัยายน 2562 20 51,888  บาท 10,500 บาท 

ปิดรบัจองภายในเดือนพฤษภาคม  2562  

ขบวนแห่จะมีวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

โอม ศรี คเณศะ ยะนะมะหา  ความส าเร็จจงบงัเกิดแก่ผูแ้สวงบุญทุกท่าน  

ทวัรค์เณศ จตุรถี 2562 กบัสิทธ์ิพิเศษท่ีคุณจะไดป้ระสบการณก์ารจาริกแสวงบุญท่ีสุดประทบัใจ และปล้ืมปิ

ติใจสงูสุด  เขา้ร่วมพิธีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าพิธีอญัเชิญองคพ์ระพิฆเนศกลบัสู่เทวโลก ท าพิธีส่งเสด็จองค์

พระพิฆเนศ ณ หาดเจาปัตตี ดว้ยบรรยากาศแบบครอบครวัพระพิฆเนศ  

  **ความพิเศษของทริปน้ี** 

จาริกแสวงบุญสกัการะองคพ์ระพิฆเนศท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในโลก 

1.สกัการะ องคสิ์ทธิวินายกั “พระพิฆเนศองคป์ระธานของเทวรปูทัว่โลก” 

2.สกัการะ องคพ์ระพิฆเนศท่ีร า่รวยท่ีสุดในโลก “พระพิฆเนศ ดัก๊ดเูศรษฐ”์ 

3.เขา้สกัการะเย่ียมชมซุม้องคพ์ระพิฆเนศ  

4.ร่วมพิธีวิสรชนั “ส่งเสด็จองคพ์ระพิฆเนศ กลบัสู่ยงัเทวโลก” 

เช่ือว่า ถา้ไดไ้ปนมสัการหรือน าพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลยัครบทุกแห่ง จะเป็น

การเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านใหม้ากย่ิงข้ึน อนัจะท าใหท่้าน  

“ประสบความส าเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต ร า่รวย มีทรพัยม์าก  เป่ียมไปดว้ยโชคลาภบารมี” 

 รบัองคพ์ระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐีเบบ้ีขนาด 4.5 น้ิวฟรี 

รบัองคพ์ระพิฆเนศ รุ่นคเณศจตุรถีขนาด 3 น้ิวฟรี 

 รบัเส้ือ “สีสม้ สีแห่งพระพิฆเนศ” ใส่วนัท าพิธีแห่ ฟรี 
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9 ก.ย.62 กรุงเทพฯ เมืองมุมไบ  

16.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 4 แถว D เคาน์เตอร ์สายการบิน 

THAI AIRWAYS  พิเศษ!! บริการอาหารว่าง (แนะน าใหโ้หลดของท่ีไม่จ าเป็นลงใตท้อ้ง

เคร่ือง เพราะเจา้หนา้ท่ีอินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาแนะน าใหถื้อ

เฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าข้ึนเคร่ืองเท่านัน้ บนเคร่ืองมีบริการอาหารค่ะ) 

18.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG 317  

21.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมุมไบ   เมืองมุมไบ เมืองหลวงดา้นของรฐัมหารชัตะ ซ่ึงเป็น 

มหานครล าดบัท่ี 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุงนิวเดลลี ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองยอดนิยม 

อนัดบัท่ี 4 ของโลก ในอดีตเมืองมุมไบใชช่ื้อวา่ เมืองบอมเบย ์(Bombay) กอ่นจะมาเปล่ียนช่ือในปี 

คริสตศ์กัราช 1996 ปัจจุบนัเมืองมุมไบ ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ และการบนัเทิง 

ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกดว้ย เน่ืองจาก เมืองมุมไบเป็นท่ีต ัง้ของธุรกิจระดบัยกัษใ์หญ ่

ท่ีมีเงินลงทุนหมุนเวียนจ านวนมหาศาล และเป็นท่ีต ัง้ของสถาบนัทางวิทยาศาสตร์และนิวเคลียรท่ี์

ส าคญัท่ีสุดของประเทศอินเดีย อีกทัง้ยงัเป็นท่ีต ัง้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์Bollywood ดว้ย 

พกัท่ี NOVOTEL  HOTEL  5*****  เมืองมุมไบ หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

10 ก.ย.62  เมืองมุมไบ  เมืองมาฮทั  เมืองปเูน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

 เขา้สกัการะเย่ียมชมซุม้องคพ์ระพิฆเนศ  เพ่ือภาพท่ีประทบัใจและสวยงาม น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี

รา้นเส้ือผา้แบบอินเดีย ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ เพ่ือใสใ่นการเดินทางทอ่งเท่ียวประเทศอินเดีย รา้น

ท่ีมีมาตราฐานในการบริการ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร  

บา่ย เดินทางถึงเมืองปเูน่ เมืองปเูน อยูห่า่งจากมุมไบ 170 กิโลเมตร  ชาวองักฤษเรียกวา่ปูนา แตป่ัจุ

บนัหนัมาเรียกช่ือเดิมตามภาษามราฐี ครัง้หน่ึงปูเนเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรราฐา แตต่อ้งตก

ไปเป็นขององักฤษในสงครามโกเรคาวน์ปี 1818  และไดร้บัการพฒันาข้ึนเป็นเมืองป้อมคา่ยโดยมีคา่ย

ทหารตัง้แยกออกมาจากยา่นเมืองเกา่ท่ีแออดัจอแจ ปูเนเคยเป็นทัง้ศูนยก์ลางของขบวนการปฏิรูป

สงัคมฮินดูและขบวนการเรียกรอ้งเอกราชใหก้บัอินเดีย  เมืองปูเนยงัเป็นเสน้ทางของการเร่ิมตน้จาริก

แสวงบุญบูชามหาเทพแหง่ความส าเร็จ องคม์หาเทพพิฆเนศ อีกดว้ยระหว่างทางไปเมืองปเูน่แวะ

เมืองมาฮทั (MAHAD)  เป็นเทวะสถานท่ีมีต านานกลา่วไวว้า่ ในสมยัโบราณมีกษตัริยพ์ระนามวา่ 

บิฮิม และทรงมีพระโอรส พระนามวา่ รุกขมนักาด ขณะออกป่าลา่สตัวไ์ดพ้บกบันาง มุกกานดา เป็น

ภรรยาของฤษี นางไดต้กหลุมรกัพระโอรสรุกขมนักาด แตพ่ระโอรสไมไ่ดท้รงสนใจนาง นางจึงสาปให ้

พระองคเ์ป็นโรคเร้ือน พระองคจึ์งไปกราบไหวข้อพรองคพ์ระคเณศวรจินดามณี จนหายจากโรคเร้ือน 

ซ่ึงพระอินทรเ์ป็นอีกผูห้น่ึงท่ีทราบความตอ้งการของนางจึงแปลงกายลงมาเป็น พระโอรสรุกขมนักาด 

นางตัง้ทอ้งและใหก้ าเนิดบุตรชาย นามวา่ กริชสมาฟ กริชสมาฟไดเ้ติบโตมาอยา่งเพียบพรอ้ม ตอ่มา

เม่ือรูค้วามจริงในภายหลงัจึงเสียใจและหนีเขา้ป่าไปบ าเพ็ญตบะอยา่งอุกกฤตจนองคพ์ระคเณศวรได ้

เสด็จลงมาประทานพรให ้เทวะสถานแหง่น้ีจึงสรา้งข้ึนเพ่ือสวดมนตรอ์ธิษฐานจิตอพรจากพระ

คเณศวรส าหรบับุคคลทัว่ไป เพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จลุลว่งไดด้งัใจปรารถนาส าหรบัผูศ้รธัาตอ่พระองค ์ 

น าท่านสกัการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกั (Shri Varad Vinayak) 

(เทวสถานท่ี 1) โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย 

ภายในวิหารท่ีประดิษฐานพระวรทาวินายกะแหง่น้ีไดร้บัแสงสวา่งจากตะเกียงน ้ามนัท่ีมีความเช่ือวา่ไม่

เคยมอดดบัตัง้แตปี่คริสตศ์กัราช 1892 โดยวิหารแหง่น้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอด

โดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมท าดว้ยทองค า และเป็นเทวสถานแหง่เดียวท่ีอนุญาตใหเ้ขา้

ไปสกัการะภายในวิหารได ้ภายนอกวิหารจะปรากฏชา้งจ านวน 4 เชือก ประดิษฐานอยูท่ ัง้ 4 ดา้น 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีวรทาวินายกะ” จะไดร้บัมนตราท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บทัง้ปวง  
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 น าคณะเดินทางสู่เมืองปเูน่  อิสระใหท้า่นชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินริมสองฝั่งทาง  

(ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยรถโคช้ปรบัอากาศ)เมืองปูเน่  เป็น

เมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 8 ของประเทศอินเดีย ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบสูงเดคคานริมฝั่งแมน่ ้ามุธะ 

ในอดีตเมืองปูเน่ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางอ านาจของอาณาจกัรมาราธา ภายใตก้ารปกครองของผูป้กครอง 

แควน้ พระเจา้ชาตปตีชาหว์าจิ ในปีคริสตศ์กัราช 847 ตอ่มาในชว่งศตวรรษท่ี 18 เมืองปูเน่มาถึง 

จุดรุ่งเรืองท่ีสุดเม่ือไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นเมืองหลวงดา้นการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการ

แตง่ตัง้ต าแหน่งท่ีเทียบเทา่กบัประธานาธิบดีแหง่อาณาจกัรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปัจจุบนัถือ

ไดว้า่เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของแควน้มหารชัตะ โดยท่ีเมืองปูเน่นั้นมีช่ือเสียงดา้น

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์สถาบนัการวิจยัและคน้ควา้ของภาครฐัและเอกชน เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือแมก้ระทัง่ดา้นการศึกษาการจดัการและการอบรม ท่ีเป็นจุดเดน่ท่ีดึงดูด นักเรียน

นักศึกษาและศาสตราจารยจ์ากทางทวีปแอฟริกา อาเซียน และตะวนัออกกลาง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม 

พกัท่ี HOTEL NOVOTEL PUNE NAGAR ROAD 5 ***** เมืองปเูน่ หรือระดบัใกลเ้คียง 
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11 ก.ย.62 เมืองปเูน่  เมืองมุมไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม    
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 น าท่านสกัการะ องคท์คัฑเูสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจ าเมืองปเูน่ และเป็นพระ

พิฆเนศท่ีร า่รวยท่ีสุดใน โลก (เทวสถานท่ี 2)  หรือวิหารสรา้งอุทิศใหพ้ระพิฆคเณศท่ีเป็น

สญัลกัษณท์างวฒันธรรมและความมีช่ือเสียงของเมืองปูเน่ภายในวดัประดิษฐานพระพิฆคเณศ

ทรงเคร่ืองทองค า ซ่ึงในเทศกาลกนัปาตีหรือเทศกาลคเณศจตุรถีของทุกปีจะมีการยา้ยพระพิฆคเณศ

ทรงเคร่ืองออกมาประดิษฐานยงัศาลาท่ีสรา้งข้ึนเป็นพิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้จ้าริกแสวงบูญจ านวน

มหาศาลไดเ้ขา้มาชมและสกัการะองคเ์ทวรูปของพระพิฆคเณศเพ่ือเป็นสิริมงคลแกชี่วิตของผูส้กัการะ

วดัแหง่น้ี สรา้งโดยพอ่คา้ขนมหวานนามวา่ ศรีมนัตรา ดกัดูเชท ์ฮาลไว (Shreemanta Dagdusheth 

Halwai) ในชว่งปีคริสตศ์กัราช 1883 ซ่ึงเขาไดสู้ญเสียบุตรชายจากกาฬโรค อนัน ามาซ่ึงความ

โศกเศรา้ เพ่ือเป็นการปลดปลอ่ยพนัธนาการแหง่ความทุกข ์มีคนแนะน าเขาใหส้รา้งเทวรูปพระพิฆ

คเณศ และเทวรูปเทพทตัตะไตรยะ แตสุ่ดทา้ยสรา้งไดเ้พียงเทวรูปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็นวิหาร

แหง่พระพิฆคเณศแหง่น้ีดงัเชน่ในปัจจุบนั จากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ ถนนลกัษมี ท่ี

เป็นถนนยอดนิยมของเมืองปูเน่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสวรรคส์ าหรบันักชอ้ปป้ิง  

**พิเศษ น าคณะเขา้ท าพิธีในพ้ืนท่ีจดัพิเศษเพ่ือบชูามหาเทพ** 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองปาลี (PALI) ตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ตาม

ต านานกลา่วไวว้า่ เป็นสถานท่ีท่ีเด็กหนุ่มนามวา่ “บลัลา” บุตรของนายกลัยนักบันางอินทุมาตี และ
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เป็นผูน้ับถือนิกายคณะพทัยะ (Ganabadya) หรือนิกายท่ีนับถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจา้สูงสุด ท าให ้

เพ่ือนๆ เร่ิมเกิดความเล่ือมใสและบูชาองคพ์ระคเณศวร ตามบลัลา เป็นผลใหค้นในหมูบ่า้นคิดวา่ บลั

ลา จะเป็นผูช้กัน าใหเ้ด็กหนุ่มในหมูบ่า้นเกิดความเกียจครา้น จึงพากนัไปต าหนิบิดาของ บลัลา ท าใหผู้ ้

เป็นบิดาโกรธและลงโทษ บลัลา อยา่งหนักแลว้จบัมดัท้ิงไวข้า้งเทวรูปขององคพ์ระคเณศวร ท่ีตนเอง

ทุบแตก จนกระทัง่พระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรใหแ้กเ่ด็กชายบลัลา และเนรมิตเทวสถานแหง่น้ี

พรอ้มกบัสวยมัภูมูรติ ณ ท่ีแหง่น้ี ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ พระคเณศวร ไดแ้ปลงร่าง

พราหมณล์งมาชว่ยรกัษา บลัลา แตบ่ลัลาจ าไดจึ้งกราบและขอใหป้ระทบัอยู ่ณ ท่ีน้ีตลอดไป ร่างของ

พราหมณจึ์งกลายร่างเป็นเทวรูปหินพระคเณศวร ตัง้อยูใ่นวดัแหง่น้ีมาจนถึงปัจจุบนั จึงเช่ือวา่ถา้ไดม้า

กราบไหว ้ขอพร ณ เทวะสถานแหง่น้ีแลว้จะท าใหป้ราศจากความเศรา้หมอง เป็นท่ีรกัของผูพ้บเห็น 

และหายจากโรคภยั   ท่านสกัการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบลัลาเลศวา (Shri 

Ballaleshwar Pali) (เทวสถานท่ี3)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัออก และ

งวงหนัไปทางซา้ย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดบัดว้ยเพชร ประทบัอยูบ่นบลัลงัก ์

ไมแ้กะสลกั โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองคท์า่น เหยียบขนมโมทกะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของ

เทวรูปบริเวณดา้นหลงัเทวสถานแหง่น้ีจะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ท่ี

ประดิษฐานหินพระคเณศ ซ่ึงสนันิษฐานวา่เป็นหินพระเคณศเดียวกบัท่ีถูกนายกลัยนั บิดาของเด็ก

หนุ่มบลัลาเขว้ียงท้ิง 

หากผูใ้ดมาเคารพสกัการะ “พระศรีบลัลาเลศวร” จะไดร้บัมนตราแห่งความสมบรูณพ์ูนสุขท่ีบงัเกิดต่อครอบครวั  
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บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่เมืองมุมไบ มหานครท่ีย่ิงใหญ่   

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม 

พกัท่ี NOVOTEL  HOTEL  5*****  เมืองมุมไบ หรือระดบัใกลเ้คียง 

12 ก.ย.62 เมืองมุมไบ  เทศกาลคเณศจตุรถี ท่ีย่ิงใหญ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

 น าท่านเดินทางสกัการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วดัสิทธิวินายคั (Siddhivinayak 

Temple) (เทวสถานท่ี 4)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอินเดีย นับถือกนัวา่เป็นองคป์ระธานของเทวรู

ปพระพิฆเนศทุกองคใ์นโลก โดยองคเ์ทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหนา้ตกักวา้ง 60 

เซนติเมตร โดยงวงหนัไปทางขวา ซ่ึงมีความหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาท่ีทนัใจ แตผู่ส้กัการะนั้นตอ้ง

เป็นผูท่ี้เคร่งครดัในการสวดภาวนา โดยดา้นขา้งขององคเ์ทวรูปจะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค ์คือพระ

นางสิทธิ และพระนางพุทธะ ประทบัอยูท่ ัง้ 2 ดา้น   

**พิเศษ น าคณะเขา้ท าพิธีในพ้ืนท่ีจดัพิเศษเพ่ือบชูามหาเทพ** 

***การขอพรจากพระพิฆเนศนัน้ เม่ือขอจากองคพ์ระพิฆเนศแลว้ มีความเช่ือว่าตอ้งไป

กระซิบค าอธิษฐานกบั มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองคท่์านเพ่ือเป็นการน าค าอธิษฐาน

ของเราไปกราบทลูต่อพระพิฆเนศอีกครัง้*** 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร  
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บา่ย น าท่านชม เทศกาลคเณศจตุรถี ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของการบชูาพระพิฆเนศ เทศกาลคเณศจตุร

ถี  นบัเป็นเทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของการบชูาพระพิฆเนศ จะกระท าในวนัแรม 4 ค ่า เดือน 9 

และวนั แรม 4 ค ่า เดือน 10 ซ่ึงถือวา่เป็นวนัก าเนิดของพระพิฆเนศ เช่ือกนัวา่พระองคจ์ะเสด็จลงมาสู่

โลกมนุษยเ์พ่ือประทานพรอนัประเสริฐสูงสุดแกผู่ศ้รทัธาพระองคท์า่น เทศกาลน้ีมีการจดัพิธีกรรมบูชา

และการเฉลิมฉลองอยา่งย่ิงใหญท่ัว่อินเดียและทัว่โลก มีการจดัสรา้งเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญโ่ต

มโหฬาร เพ่ือเขา้พิธีบูชา จากนั้นจะแหอ่งคเ์ทวรูปไปทัว่เมืองและมุง่หนา้ไปสูแ่มน่ ้าศกัด์ิสิทธ์ิสายตา่งๆ 

ถนนหนทางทัว่ทุกหนแหง่จะมีแตผู่ค้นออกมาชมการแหอ่งคเ์ทวรูปนับรอ้ยนับพนัองค ์ผูศ้รทัธาทุกคน 

แตง่ชุดสา่หรีสีสนัสวยงาม ขบวนแหจ่ะไปส้ินสุดท่ีแมน่ ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เชน่ แมน่ ้าคงคา แมน่ ้าสรสัวตี ฯลฯ 

แลว้ท าพิธีลอยเทวรูปลงสูแ่มน่ ้าหรือทะเล จากนั้นน าทา่นผา่นชม ถนนหลวงแหง่มารีนไดรว ์(Marine 

Drive) ท่ีสรา้งบนพ้ืนท่ีถมทะเล ซ่ึงมีความยาว 4.3 กิโลเมตรเรียบอา่วมุมไบ ท่ีมีลกัษณะเหมือนสรอ้ย 

พระศอของพระราชินี ในเทศกาลคเณศจตุรถีบางแหง่มีการประกวดมณฑปและองคเ์ทวรูปทัง้ในเร่ือง 

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสวยงาม แมแ้ตอ่งคเ์ทวรูปท่ีสรา้งข้ึนในเทศกาลก็ไมไ่ดถู้กก าหนดรูปแบบ 
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ท่ีตายตวัไว ้เราจึงเห็นการสรา้งเทวรูปพระคเณศในรูปแบบแปลกๆ เชน่ พระคเณศในรูปแบบฮีโร่ใน

ภาพยนตรซ่ึ์งจะเห็นๆได ้เฉพาะในเทศกาลน้ีเทา่นั้น   เม่ือการเตรียมการตา่งๆพรอ้มแลว้ จะมีการ

อญัเชิญเทวรูปพระคเณศข้ึนประดิษฐานในมณฑป และเชิญพราหมณม์าท าพิธี  ปราณประติษฐาน  

หรือการท าใหเ้ทวรูปนั้นมีความศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมา จากนั้นจะท าการบูชา 16 ข ัน้ตอนตามหลกัศาสนาท่ี

เรียกวา่ โษทโศปจาร(อุปจาระทัง้ 16) เชน่การสรงดว้ยนม ดว้ยน ้าผ้ึง การบูชาดว้ย ดอกไม ้และเคร่ือง

บูชาตา่งๆ ตามดว้ยสวดมนตรท่ี์เรียกวา่  คเณศาถรวศีรษะ  หรือ คเณศ อุปนิษทั ในคมัภีรพ์ระเวท 

และท าการบูชาดว้ยประทีป หรือการอารตี เป็นข ัน้ตอนสุดทา้ย นอกจากน้ีชาวฮินดูท่ีมีศรทัธาจะถือ

พรตอดอาหารหรือทานแตม่งัสวิรติั ในชว่งเทศกาลจตุรถีอีกดว้ย เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองส่งพระองค์

กลบัสู่สวรรคก์ารแหเ่ทวรูปขนาดใหญอ่อกจากวดัหรือเทวสถานไปรอบๆเมือง และมุง่หนา้ไปยงั

แมน่ ้าหรือทะเลเม่ือผูศ้รทัธาไดแ้หเ่ทวรูปมาพบกนัยงัแมน่ ้าซ่ึงเป็นจุดนัดหมายแลว้ ก็จะท าการลอยองค์

เทวรูปพระพิฆเนศลงสูแ่มน่ ้าหรือทะเล เสมือนการสง่พระองคก์ลบัสูวิ่มาน ผูท่ี้เขา้ร่วมพิธีสวดบูชาและ

พิธีลอยเทวรูปลงน ้า จะไดร้ับความคุม้ครองจากพระองค ์และจะไดร้บัสิริมงคลตลอดปี 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม 

พกัท่ี NOVOTEL  HOTEL  5*****  เมืองมุมไบ หรือระดบัใกลเ้คียง 

13 ก.ย.62 เมืองมุมไบ  กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

 ชมวดัพระแม่ลกัษมีเทวีแห่งความมัง่คัง่ร า่รวย และความรกัท่ีบริบรูณ ์ ทวีแหง่ความงดงาม 

ความร ่ ารวย และความอุดมสมบูรณ ์พระองคม์กัประทานความส าเร็จในการประกอบกิจการ การ

เจรจาตอ่รอง การท ามาคา้ขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรพัย ์เงินทอง 

สมบติั แกผู่ห้มัน่บูชาพระองคแ์ละประกอบความดีอยูเ่ป็นนิจ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านชมเมืองมุมไบ ชม ประตูอินเดีย ซ่ึงตัง้อยูริ่มน ้าในยา่นอพอลโลบนัเดอร ์ประตูชยัน้ีสรา้ง

ข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์นโอกาสท่ีพระเจา้จอรจ์ท่ี 5 และพระราชินีแมร่ี เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบรั ในปี 

ค.ศ. 1911 วสัดุท่ีใชส้รา้งเป็นหินทรายสีน ้าผ้ึง ยามเม่ือพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กแสงพระ

อาทิตย ์อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดพ้ืนเมือง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหาร GLOBAL  FUSION  อาหารจีนและญ่ีปุ่น   

 

 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  

23.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 318  

14 ก.ย.62 เมืองมุมไบ  กรุงเทพฯ  

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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ค่าบริการรวม : 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  

• คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ คา่ประกนัภยัสายการบิน และคา่วีซา่ 

• คา่ท่ีพกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

• คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ / คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ  

• คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน   • คา่พาหนะตลอดการเดินทาง 

• คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น 

• คา่ท าพิธีในพ้ืนท่ีจดัพิเศษ พรอ้มดอกไมบู้ชาในทุกสถานท่ี 

ค่าบริการไม่รวม : 

• ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 30 USD   

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ 300 บาทต่อท่าน   

• พนักงานบริการยกกระเป๋า คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

• คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว 

• คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 

• คา่น ้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรมั ตอ่ทา่น 

• คา่บริการไมร่วมภาษี 7 %  และภาษี หกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เอกสารท่ีใชป้ระการกอบขอวีซ่าทางบริษทัฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ตอ้งเก็บเอกสาร 

1. แสกนหนา้พาสปอรจ์ากตวัจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 

2. แสกนรูปถา่ยขนาด 2x2 น้ิวแบบส่ีเหล่ียมจตุัรสัเทา่นั้น พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น  

3. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมในแบบฟอรม์ท่ีแนบมาใหโ้ดยสมบูรณค์รบถว้นเพราะตอ้งกรอกผา่นระบบออนไลน์ 

การช าระเงิน 

ครัง้ท่ี 1 มดัจ าภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีจอง ทา่นละ 15,000 บาท  

ครัง้ท่ี 2  ช าระยอดทัง้หมดภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562  

บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั  คืนคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจริง(ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งกา

รนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ 

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30  วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท 
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ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-29 วนั เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 

เง่ือนไขต่างๆ 

•บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

•บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

•รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินเหตุการณท์างการเมือง 

และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯโดยจะค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

•บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจาก 

มีส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

•รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ 

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

•บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ  

หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

•บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่น 

•การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไป 

ในลกัษณะเหมาจา่ย   
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