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เพื่อขอความสาเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทัง้ มวล ประทานความรู ้
ความมีโชค และทรัพย์ พระพิฆเนศ สัญลักษณ์แห่งความรู ้ และปั ญญายิ่งใหญ่ ความหมายและ
ลักษณะของพระคเณศวรนัน้ ได้มีการแบ่งเอาคุณลักษณะของพระองค์ ตามความเชื่อออกเป็ น
หลายลักษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู ้ และปั ญญาอันยิ่งใหญ่
ตารางเที่ยวบิน
วันที่
11 กันยายน 62
14 กันยายน 62

เส้นทาง
กรุงเทพฯ – มุมไบ
มุมไบ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง
11 – 14 กันยายน 2562

เที่ยวบิน
TG 317
TG 318

ตารางวันเดินทาง
จานวน/ กรุป๊
20

เวลาออก
1855
2335

ราคา
37,900 บาท

เวลาถึง
2155
0535

พักเดี่ยว
7,000 บาท

ปิ ดรับจองภายในเดื อนพฤษภาคม 2562 เท่านัน้
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.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
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11 ก.ย.62 กรุงเทพฯ เมืองมุมไบ
16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI
AIRWAYS พิเศษ!! บริการอาหารว่าง (แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง
เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลาแนะนาให้ถือเฉพาะ
กระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านัน้ บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)
18.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 317
21.55 น. 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
พักที่
NOVOTEL HOTEL 5***** เมืองมุมไบ หรือระดับใกล้เคียง

12 ก.ย.62 เมืองมุมไบ เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิทธิวินายัค (Siddhivinayak
Temple) (เทวสถานที่ 4)ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย นับถื อกันว่าเป็ นองค์ประธานของเทวรู
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เที่ยง

บ่าย

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

นาท่านชม เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ 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
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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
ที่ตายตัวไว้ เราจึงเห็ นการสร้างเทวรู ปพระคเณศในรู ปแบบแปลกๆ เช่น พระคเณศในรู ปแบบฮีโร่ใน
ภาพยนตร์ซ่ ึงจะเห็ นๆได้ เฉพาะในเทศกาลนี้ เท่านั้น เมื่ อการเตรี ยมการต่างๆพร้อมแล้ว จะมีการ
อัญเชิญเทวรู ปพระคเณศขึ้นประดิษฐานในมณฑป และเชิญพราหมณ์มาทาพิธี ปราณประติษฐา หรื อ
การทาให้เทวรู 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 และ
ทาการบูชาด้วยประทีป หรื อการอารตี เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย นอกจากนี้ ชาวฮิ นดูท่ ีมีศรัทธาจะถื อพรตอด
อาหารหรื อทานแต่มงั สวิรตั ิ ในช่วงเทศกาลจตุรถีอีกด้วย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองส่งพระองค์กลับสู่
สวรรค์การแห่เทวรู ปขนาดใหญ่ออกจากวัดหรื อเทวสถานไปรอบๆเมื อง และมุง่ หน้าไปยังแม่น้าหรื อ
ทะเลเมื่ อผูศ้ รัทธาได้แห่เทวรู ปมาพบกันยังแม่น้าซึ่งเป็ นจุดนัดหมายแล้ว ก็จะทาการลอยองค์เทวรู ปพระ
พิฆเนศลงสูแ่ ม่น้าหรื อทะเล เสมื อนการส่งพระองค์กลับสูว่ ิมาน ผูท้ ่ ีเข้าร่วมพิธีสวดบูชาและพิธีลอย
เทวรู ปลงน้า จะได้รบั ความคุม้ ครองจากพระองค์ และจะได้รบั สิ ริมงคลตลอดปี
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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

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
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23.35 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 318
14 ก.ย.62 เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ
05.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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 20 USD
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 200 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
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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
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 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื 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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