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เส้นทางจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพพระพิฆเนศ แห่ง
ความสาเร็จ มหาเทพแห่งปัญญา
เพื่อขอความสาเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทัง้ มวล
ประทานความรู้ ความมีโชค และทรัพย์
พระพิฆเนศ สัญลักษณ์แห่งความรู้ และปัญญายิ่งใหญ่ ความหมายและลักษณะ
ของพระคเณศวรนัน้ ได้มีการแบ่งเอาคุณลักษณะของพระองค์ตามความเชื่อ
ออกเป็ นหลายลักษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู้ และปัญญาอันยิ่งใหญ่
ตามรอยองค์พระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานทีป่ ระดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวร์ทเ่ี กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เรียกว่า อัษกวินายัก อันหมายถึงเทวสถานพระคเณศ 8 องค์ (อัษฏะ แปลว่า แปด+วินายัก แปลว่า พระพิฆเนศ)
ทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดพลังศรัทธาเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ทเ่ี กิดขึน้ เองตามธรรมชาติทงั ้ 8 แห่ง และสิทธิวนิ ายัก เทวสถาน
ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ ความร่ารวย มังคั
่ ง่ และบารมี รวมทัง้ สิน้ 9 แห่ง ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าถ้าได้ไปนมัสการหรือนาพระพิฆเนศ
ของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็ นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิง่ ขึน้ อันจะทาให้
ท่านประสบความสาเร็จ และรุง่ เรืองในชีวติ
ตารางเที่ยวบิน
วันที่
วันที่ 1
วันที่ 5

เส้นทาง
กรุงเทพฯ – มุมไบ
มุมไบ – กรุงเทพฯ

เที่ยวบิ น
9W 61
9W 62

เวลาออก
0855
0135

เวลาถึง
1155
0715
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ตารางวันเดิ นทาง
วันเดิ นทาง
จานวน/ กรุป๊
7-11/14-18/21-25/28 ต.ค.-1 พ.ย.2560
2 ท่าน
4-8/11-15/18-22/25 -29 พ.ย.2560
3 – 4 ท่าน
2-6/9-12/16-20/23-27 ธันวาคม 2560
6 – 8 ท่าน
10 ท่าน
เทศกาลปี ใหม่ 30 ธันวาคม 60 – 3 มกราคม 61
15 ท่าน

ราคา
38900 บาท
34900 บาท
33900 บาท
36900 บาท
33,900 บาท

พักเดี่ยว
6500 บาท
6500 บาท
6500 บาท
6500 บาท
6500 บาท

กรุป๊ การันตีเดินทาง ตัง้ แต่ 2 ท่าน แต่ไม่มีหวั หน้ าทัวร์
เดินทาง 10 ท่านถึงจะมีหวั หน้ าทัวร์จากเมืองไทย
วันแรก

กรุงเทพฯ เมืองมุมไบ เมืองมาฮัท เมืองปาลี เมืองปูเน่

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 – 7 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET
AIRWAYS พิ เศษ!! บริ การอาหารว่าง (แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะ
เจ้าหน้ าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและ
ของมีค่าขึน้ เครื่องเท่านัน้ บนเครื่องมีบริ การอาหารค่ะ)
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 61
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมุมไบ เมืองมุมไบ เมืองหลวงด้านของรัฐมหารัชตะ ซึง่ เป็ นมหานคร
ลาดับที่ 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุงนิวเดลลี ซึง่ ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองยอดนิยมอันดับที่ 4 ของ
โลก ในอดีตเมืองมุมไบใช้ช่อื ว่า เมืองบอมเบย์ (Bombay) ก่อนจะมาเปลีย่ นชื่อในปี คริสต์ศกั ราช 1996
ปั จจุบนั เมืองมุมไบ ถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการบันเทิง ซึง่ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกด้วย เนื่องจาก เมืองมุมไบเป็ นทีต่ งั ้ ของธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ทม่ี เี งินลงทุนหมุนเวียนจานวนมหาศาล และ
เป็ นทีต่ งั ้ ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และนิวเคลียร์ทส่ี าคัญทีส่ ดุ ของประเทศอินเดีย อีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood ด้วย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหาร
บ่าย
เดินทางถึงเมืองปูเน่ เมืองปูเน อยูห่ า่ งจากมุมไบ 170 กิโลเมตร ชาวอังกฤษเรียกว่าปูนา แต่ปัจุบนั หันมา
เรียกชื่อเดิมตามภาษามราฐี ครัง้ หนึ่งปูเนเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรราฐา แต่ตอ้ งตกไปเป็ นของ
อังกฤษในสงครามโกเรคาวน์ปี 1818 และได้รบั การพัฒนาขึน้ เป็ นเมืองป้ อมค่ายโดยมีคา่ ยทหารตัง้ แยก
ออกมาจากย่านเมืองเก่าทีแ่ ออัดจอแจ ปูเนเคยเป็ นทัง้ ศูนย์กลางของขบวนการปฏิรปู สังคมฮินดูและ
ขบวนการเรียกร้องเอกราชให้กบั อินเดีย เมืองปูเนยังเป็ นเส้นทางของการเริม่ ต้นจาริกแสวงบุญบูชา
มหาเทพแห่งความสาเร็จ องค์มหาเทพพิฆเนศ อีกด้วย ระหว่างทางไปเมืองปูเน่ แวะเมืองมาฮัท
(MAHAD) เป็ นเทวะสถานทีม่ ตี านานกล่าวไว้วา่ ในสมัยโบราณมีกษัตริยพ์ ระนามว่า บิฮมิ และทรงมี
พระโอรส พระนามว่า รุกขมันกาด ขณะออกป่ าล่าสัตว์ได้พบกับนาง มุกกานดา เป็ นภรรยาของฤษี นางได้
ตกหลุมรักพระโอรสรุกขมันกาด แต่พระโอรสไม่ได้ทรงสนใจนาง นางจึงสาปให้พระองค์เป็ นโรคเรือ้ น
พระองค์จงึ ไปกราบไหว้ขอพรองค์พระคเณศวรจินดามณี จนหายจากโรคเรือ้ น ซึง่ พระอินทร์เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่
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ทราบความต้องการของนางจึงแปลงกายลงมาเป็ น พระโอรสรุกขมันกาด นางตัง้ ท้องและให้กาเนิดบุตรชาย
นามว่า กริชสมาฟ กริชสมาฟได้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม ต่อมาเมื่อรูค้ วามจริงในภายหลังจึงเสียใจและหนี
เข้าป่ าไปบาเพ็ญตบะอย่างอุกกฤตจนองค์พระคเณศวรได้เสด็จลงมาประทานพรให้ เทวะสถาน แห่งนี้จงึ
สร้างขึน้ เพือ่ สวดมนตร์อธิษฐานจิตอพรจากพระคเณศวรสาหรับบุคคลทัวไป
่ เพือ่ ให้เกิดความสาเร็จลุล่วงได้
ดังใจปรารถนาสาหรับผูศ้ รัธาต่อพระองค์ นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวิ
นายัก (Shri Varad Vinayak) (เทวสถานที่ 1)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารทีป่ ระดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี้ได้รบั แสงสว่างจากตะเกียงน้ามัน
ทีม่ คี วามเชื่อว่าไม่เคยมอดดับตัง้ แต่ปีคริสต์ศกั ราช 1892 โดยวิหารแห่งนี้มพี น้ื ทีป่ ระมาณ 19.5 ตารางเมตร
และยอดโดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมทาด้วยทองคา และเป็ นเทวสถานแห่งเดียวทีอ่ นุญาตให้
เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจานวน 4 เชือก ประดิษฐานอยูท่ งั ้ 4 ด้าน
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีวรทาวิ นายกะ” จะได้รบั มนตราที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้ ปวง

นาท่านเดิ นทางสู่เมืองปาลี (PALI) ตัง้ อยูใ่ นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ตามตานานกล่าว
ไว้วา่ เป็ นสถานทีท่ เ่ี ด็กหนุ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับนางอินทุมาตี และเป็ นผูน้ บั ถือนิกาย
คณะพัทยะ (Ganabadya) หรือนิกายทีน่ บั ถือพระพิฆเณศเป็ นเทพเจ้าสูงสุด ทาให้เพือ่ นๆ เริม่ เกิดความ
เลื่อมใสและบูชาองค์พระคเณศวร ตามบัลลา เป็ นผลให้คนในหมูบ่ า้ นคิดว่า บัลลา จะเป็ นผูช้ กั นาให้เด็กหนุ่ม
ในหมูบ่ า้ นเกิดความเกียจคร้าน จึงพากันไปตาหนิบดิ าของ บัลลา ทาให้ผเู้ ป็ นบิดาโกรธและลงโทษ บัลลา
อย่างหนักแล้วจับมัดทิง้ ไว้ขา้ งเทวรูปขององค์พระคเณศวร ทีต่ นเองทุบแตก จนกระทังพระพิ
่
ฆเนศเสด็จลง
มาประทานพรให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถานแห่งนี้พร้อมกับสวยัมภูมรู ติ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ตามตานาน
ปรากฏในคเณศปุราณะ พระคเณศวร ได้แปลงร่างพราหมณ์ลงมาช่วยรักษา บัลลา แต่บลั ลาจาได้จงึ กราบ
และขอให้ประทับอยู่ ณ ทีน่ ้ีตลอดไป ร่างของพราหมณ์จงึ กลายร่างเป็ นเทวรูปหินพระคเณศวร ตัง้ อยูใ่ นวัด
แห่งนี้มาจนถึงปั จจุบนั จึงเชื่อว่าถ้าได้มากราบไหว้ ขอพร ณ เทวะสถานแห่งนี้แล้วจะทาให้ปราศจากความ
เศร้าหมอง เป็ นทีร่ กั ของผูพ้ บเห็น และหายจากโรคภัย ท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถาน
ศรีบลั ลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) (เทวสถานที่ 2)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่
บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสกิ ะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ทา่ น เหยียบขนมโมทกะอยูบ่ ริเวณด้านหน้า
ของเทวรูปบริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรีทนุ ธิ (Shree Dhundi Temple) ที่
ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นหินพระเคณศเดียวกับทีถ่ ูกนายกัลยัน บิดาของเด็กหนุ่มบัลลา
เขวีย้ งทิง้
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีบลั ลาเลศวร” จะได้รบั มนตราแห่งความสมบูรณ์ พนู สุขที่บงั เกิ ดต่อครอบครัว

นาคณะเดินทางสูเ่ มืองปูเน่ อิสระให้ทา่ นชมวิวทิวทัศน์และวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ ริมสองฝั ง่ ทาง (ระยะทาง
115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ)เมืองปูเน่ เป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่
เป็ นอันดับ 8 ของประเทศอินเดีย ทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบสูงเดคคานริมฝั ง่ แม่น้ามุธะ ในอดีตเมืองปูเน่ยงั เคย
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เย็น
พักที่

เป็ นศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรมาราธา ภายใต้การปกครองของผูป้ กครองแคว้น พระเจ้าชาตปตีชาห์
วาจิ ในปี คริสต์ศกั ราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุง่ เรืองทีส่ ดุ เมือ่ ได้รบั การสถาปนา
ให้เป็ นเมืองหลวงด้านการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการแต่งตัง้ ตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่ากับประธานาธิบดีแห่ง
อาณาจักรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของแคว้นมหา
รัชตะ โดยทีเ่ มืองปูเน่นนั ้ มีช่อื เสียงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจยั และค้นคว้าของภาครัฐ
และเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้กระทังด้
่ านการศึกษาการจัดการและการอบรม ทีเ่ ป็ นจุดเด่นที่
ดึงดูด นักเรียนนักศึกษาและศาสตราจารย์จากทางทวีปแอฟริกา อาเซียน และตะวันออกกลาง
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
โรงแรม THE PRIDE ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง เมืองปูเน่

วันที่สอง เมืองปูเน่ หมู่บา้ นเลนยาดรี เมืองโอซาร์ เมืองรานจานกอน เมืองปูเน่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นาท่านเดิ นทางสู่ หมูบ่ า้ นเลนยาดรี (Lenyadri) ตัง้ อยูใ่ นเขตปกครอง
ของเมืองปูเน่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นสถานทีก่ าเนิดพระพิฆเนศ ซึง่ เป็ นสถานทีท่ พ่ี ระแม่ปารวตี ปางหนึ่งของ
พระอุมาเทวี ทรงทาพิธขี องบุตร โดยจาเป็ นต้องบาเพ็ญเพียรภาวนาอยูภ่ ายในถ้า ระยะเวลาผ่านไป 12 ปี
จนกระทังถึ
่ งวันแรม 4 ค่า เดือน 9 หรือวันคเณศจตุรถีในปั จจุบนั พระแม่ปารวตีได้ทรงปั น้ หุน่ ดินเหนียวและ
ทาการประกอบพิธกี รรมต่ออยูน่ นั ้ ผลแห่งการบาเพ็ญเพียรภาวนาได้สมั ฤทธิ ์ผล รูปปั น้ ดินเหนียวกลับกลาย
มามีชวี ติ เป็ นองค์พระพิฆเนศในวัยเยาว์ทม่ี พี ระชนม์มายุ 10 พรรษา หรือทีเ่ รียกปางอวตารนี้วา่ “บาล คณ
ปติ” ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30
นาที ) จากนัน้ นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถานศรีคีรีจตั มา (Shri Girijatmaj
Lenyadri) (เทวสถานที่ 3) ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาบนฝั ง่ แม่น้ากุกติ ทีเ่ มืองเลนยาตรี เทวะสถานแห่งนี้เป็ นเทวะ
สถานแห่งเดียวจากทัง้ หมด 8 แห่งทีต่ งั ้ อยูบ่ นยอดเขาทีอ่ ยูใ่ นถ้าบนภูเขา ทีม่ ถี ้ารวมกัน 18 ถ้า ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นถ้าของทางศาสนาพุทธโดยเทวสถานแห่งนี้อยูภ่ ายในถ้าอันดับที่ 8 ทีห่ นั หน้าไปทางทิศใต้ และใช้
วิธกี ารขุดเจาะถ้าเป็ นโพรงเข้าไป ต้องขึน้ บันไดถึง 283 ขัน้ นาท่านสักการะองค์พระคเณศ และสถานทีน่ ้ีเชือ่
ว่าเป็ นประสูตขิ ององค์พระพิคเณศวร ซึง่ การมาสักการะเทวะสถานแห่งนี้มคี วามเชื่อว่า พระศิวะ มหาเทพผู้
เป็ นใหญ่เคยให้พรไว้วา่ “ใครก็ตามทีร่ ะลึกถึงองค์พระพิคเณศก่อนทีจ่ ะเริม่ กระทาการงาน หรือกิจการใดๆ
แล้วการงานหรือกิจการของผูน้ นั ้ จะประสบผลสาเร็จทุกครัง้ ไป” โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทาง
ทิศเหนือ และงวงหันไปทางซ้ายเทวสถานแห่งนี้ ภายในเทวสถานมีขนาดพืน้ ที่ ด้านยาว 15.90 เมตร ด้าน
กว้าง 15.30 เมตร และมีความสูง 2.10 เมตร ภายในเทวสถานแห่งนี้ไม่มกี ารใช้หลอดไฟให้แสงสว่างโดยใช้
แสงสว่างจากแสงของพระอาทิตย์ นาท่านชมความงดงามของเทวะสถานทีม่ ศี ลิ ปะแบบคุปตะ ซึง่ ถือว่าเป็ น
ยุคทองของศิลปะอินเดียทีส่ วยงามทีส่ ดุ ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามจากยอดเขา
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีคีรีจตั มากา” จะได้รบั มนตราที่จะประสบความสาเร็จในการฝ่ าฟันอุปสรรคทัง้ ปวง

นาท่านออกเดินทาง สู่เมือง โอซาร์ (OZAR) เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ 1 ใน 8 เทวะสถาน แห่งศรีคเณศวร เทวะ
สถาน ศรีวฆิ เนฮาร (SHRI VIGHNESHAR) เทวะสถานนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1833 บางตาราก็บอกว่าสร้าง
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มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1783 ...มีช่อื เสียงมากในเรือ่ งความงดงามทางสถาปั ตยกรรมโดยเฉพาะยอดโดมทีเ่ ป็ น
ทองคาและความงดงามของพวงมาลัยทีป่ ระดับประดาอยูใ่ นอยูใ่ นตัวเทวาลัย ตามตานานกล่าวไว้วา่ กษัตริย์
อภินนั ทะ ได้ประกอบพิธบี ชู ายัญ เพือ่ ประสงค์ทจ่ี ะไปจุตเิ ป็ นอินทรเทพ เมือ่ พระอินทร์ทราบข่าวจึงส่งกาละ
(ตัวหน้ากาล หรือเวลาเหมือนผูท้ าลาย) ลงมาในร่างวินะสูร เพือ่ ขัดขวางการทาพิธไี ม่ให้สาเร็จ ทาให้เกิด
ความทุกข์เข็ญเดือดร้อนแก่มวลมนุษย์ และพิธกี รรมต่างๆ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะประสิทธิผลได้ ร้อนถึงเหล่าเทพ
เทวาทัง้ หลายพากันมาสวดมนตร์ออ้ นวอนพระศรีคเณศวร ต่อมาพระคเณศวร ได้รบั คาอัญเชิญจากเทพ
ออกไปสูก้ บั วินะสูร จนได้รบั ชัยชนะ ทาให้ทา่ นได้รบั สมญาว่า คณะ และวินะสูร ได้ขอร้องให้พระคเณศวรใช้
คานาหน้าว่า คณะ นี้เป็ นต้นมา....ร่วมสักการะ บูชาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล แล ะเทวรูป ณ ทีแ่ ห่งนี้ยงั หมายถึง
ความสะดวกในกิจการงานต่างๆ ปั ดเป่ าทุกข์ภยั และอุปสรรคในการทางานต่าง ๆ อีกด้วย สวยัมภูมรู ติแห่ง
นี้วา่ “พระศรีวฆิ เนศวร” ทีม่ คี วามหมายว่า ผูข้ จัดอุปสรรคและภยันตราย ตามตานานปรากฏในมุทคลปุราณะ
(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านสักการะเทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวส
ถานศรีวิฆเนศวา (Shri Vigneshwar Ozar) (เทวสถานที่ 4)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทาง
ทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตรประดับด้วยทับทิม พระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วย
เพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดับด้วยอัญมณี โดยมีพระนางสิทธิกบั พระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับ
อยูด่ า้ นข้างทัง้ 2 ด้าน เทวสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ประมาณปี คริสต์ศกั ราชที่ 1785 โดยสันนิษฐานว่าสร้าง
ขึน้ โดยดาริของ พลเอกชิมาจิ อัปป้ า (Shimaji Appa) แห่งแคว้นมหารัชตะ หลังมีชยั ชนะจากสงครามกับ
โปรตุเกสทีป่ กครองครองแคว้นวาไซและซาชตี้ ซึง่ เทวสถานแห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าคูคาดี้ (Kukadi River)
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีวิฆเนศวร” จะได้รบั มนตราที่จะประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงาน
ทุกประการโดยไม่เกิ ดอุปสรรคใดๆทัง้ ปวง
เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหารระหว่าทางเป็ นอาหารแบบพืน้ เมือง
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองรานจานกอน (Ranjangoan) ตัง้ อยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ตามฮินดูคติ ถือ
ว่าเมืองรานจานกอน คือเมืองมณีปุระ ซึง่ เป็ นสถานทีท่ พ่ี ระศิวะได้ทรงทาพิธบี ชู าพระพิฆเนศ และทรงได้รบั
พรสมปรารถนา จนสามารถสังหารตรีปรุ าสูรด้วยธนูเพียงดอกเดียว ตรีปรุ าสูรนัน้ เป็ นบุตรของฤาษีคฤต
สมาชทีเ่ กิดจากการจาม และเป็ นอสูรผูบ้ ชู าและได้รบั พรจากพระพิฆเนศ ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ
สักการะพระพิ ฆเนศ องค์ศรีมหาคณปติ (Shri Mahaganapati ) (เทวสถานที่ 5)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ี
หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย และพระนลาฏ (หน้าผาก) มีลกั ษณะกว้าง โดยมี
พระนางสิทธิกบั พระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับอยูด่ า้ นข้างทัง้ 2 ด้าน เทวะตานานเล่าว่า ขณะทีฤ่ าษีค
ฤตสมาช นังบ
่ าเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็ นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระ
พิฆเนศ กุมารน้อยบาเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปี ทาให้พระพิฆเนศพอใจเป็ นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมาร
ขอให้ตนเองมีอานาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามทีข่ อโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาท
ทองคา ประสาทเงิน ประสาทโลหะและตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรีปรุ ะ ในวันใดทีเ่ จ้าชัวร้
่ าย ประสาท
เหล่านี้จะถูกทาลายและเจ้าจะถูกทาลายด้วยศรของพระศิวะ บิดาของข้า” ต่อมาตรีปรุ ะลาพองตนรุกรานทัง้
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3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบและหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ แล้วพระศิวะก็ปราบตรีปรุ ะได้
สาเร็จ จึงเชื่อว่าเทวะสถานแห่งนี้เป็ นสถานทีท่ พ่ี ระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณ
ปติจะทาให้มอี านาจยิง่ ใหญ่ สามารถพิชติ มารร้ายและอุปสรรคทัง้ หลายได้สาเร็จ ณ ทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีท่ ม่ี หาเทพ
ศิวะ ได้จุตมิ าปราบยักษ์ตนหนึ่ง ทีช่ ่อื ว่า ตรีประสูร ซึง่ ได้รบั พรจากคเณศวร ว่าศิวะเทพเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
กาจัดได้...เมื่อมหาศิวะเทพ ได้ต่อสูเ้ พือ่ กาจัดอสูรตนนี้กไ็ ม่สามารถปราบลงได้ เทพนพเคราะห์ ดวงดาวทัง้
เก้าแห่งจักรวาลก็ได้กราบทูลแด่องค์ศวิ ะเทพให้บชู าพระคเณศวร ก่อนแล้วจึงลงมือจึงจะสาเร็จ และศิวะ
เทพก็ได้กระทาพิธบี ชู าพระคเณศวร ก่อนไปกาจัดยักษ์จนสาเร็จและสถานทีแ่ ห่งนี้เองเป็ นทีท่ พ่ี ระศิวะได้
สถาปนามหาคณปติขน้ึ และการสักการบูชาเทวะสถานแห่งนี้ เพือ่ ให้ได้สงิ่ ใหม่ๆ ทีด่ มี ลี าภยศ มีความ
ยิง่ ใหญ่
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระมหาคณปติ ” จะได้รบั มนตราที่จะประสบความสาเร็จดังสิ
่ ่ งที่ปรารถนาทุกประการ

เย็น
พักที่

รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
โรงแรม THE PRIDE ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง เมืองปูเน่

วันที่สาม เมืองปูเน่ เมืองมอรกอน เมืองสิ ทธเดก เมืองเธอร์ เมืองปูเน่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ เดิ นทางสู่เมืองมอรกอน หรือหมูบ่ า้ นนกยูง ซึง่ ตัวหมูบ่ า้ นมี
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์คล้ายกับนกยูง อีกทัง้ ในอดีตยังเป็ นทีพ่ านักของฝูงนกยูงจานวนมาก หมูบ่ า้ นแห่งนี้
ตัง้ อยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นสถานทีท่ ศ่ี รี ษะของอสูรสินธุตกลงมา จากการทา
มหายุทธ์กบั พระศรีมยุเรศวร ปางขององค์พระพิฆเนศทรงมยุรา (หรือนกยูง 1 ใน 3 เทวพาหนะ) เสด็จลงมา
ปราบสินธุอสุรา และได้สงั หารโดยการบันศี
่ รษะของอสูรตนนี้ จนเกิดปาฏิหาริยท์ เ่ี ลือดของอสูรฉาบทาไปทัว่
สวรรค์ บันดาลเป็ นผงสีชาดทีใ่ ช้ในการบูชาเทพเจ้า ทีเ่ รียกว่า “ผงสินธุ” และยังเป็ นสถานทีเ่ หล่าปั ญจเทวตา
ทีป่ ระกอบไปด้วย พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระศักติ และพระสุรยิ ะ ได้ทรงขอให้พระพิฆเนศเสด็จ
ประทับ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัมภูมรู ติ ซึง่ แสดงถึงการคุม้ ครองหมูบ่ า้ นแห่งนี้
สืบต่อไป ตามตานานปรากฎในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ )
นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถานศรีโมเรศวา (Shri Moreshwa Mandir) (เทวสถานที่
6)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีจะมีงวงหันไปทางซ้าย โดยมีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนาง
พุทธะ ประทับอยูท่ งั ้ 2 ด้าน เทวสถานแห่งนี้สร้างขึน้ ในสมัยอาณาจักรพาหามณี ตัง้ อยูต่ รงกลางของหมูบ่ า้ น
โมรากอน ลักษณะภายนอกจะปรากฏเสามินาเร่ตท์ งั ้ สีม่ ุม มีทางเข้า 4 ด้าน ยกกาแพงล้อมรอบสูง 15 เมตร
คล้ายคลึงกับมัสยิดทางศาสนาอิสลาม เพือ่ เป็ นการป้ องกันการรุกรานเทวสถานแห่งนี้ในยุคสมัยโมกุลพระแม่
ปาราวตีได้ไปอยูบ่ นภูเขาเมรุอาศัยอยูด่ ว้ ยความสงบ พระศิวะได้ให้มนตราของ Gananpati แก่พระแม่ปาราว
ตี ให้นางสวดมนต์น้ีเป็ นเวลา 12 ปี Gananpati ก็ได้ให้พรแก่พระนางตามความต้องการ หลังจากนัน้ พระ
นางก็ได้ปัน้ รูปปั น้ คเณศขึน้ จากดินเหนียวและทาการบูชา ทันใดนัน้ รูปปั น้ นัน้ ก็กลับมีชวี ติ ขึน้ มา และได้ฆา่
กษัตริย์ Sindhu พระศิวะได้ให้ช่อื ว่า คเณศ โดยให้พรว่าถ้าใครจาพระคเณศ ราลึกถึงคเณศก่อนทาการใดๆ
งานนัน้ จะประสบความสาเร็จทุกประการ วิหารหลักของวัดหันหน้าไปทางทิศเหนือ กลางหมูบ่ า้ น เหมือกับ
เป็ นป้ อมขนาดเล็ก ลานวัดประกอบด้วยโดม โดยรอบ สูง 50 ฟุต และมีเสา 4 เสาในแต่ละมุม วิหารหลัก
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สร้างจากหินสีดา วัดนี้สร้างในช่วงศิลปะ Moghule โดย Mr. Gole วัดมี 4 ประตู
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีมยุเรศวร” จะได้รบั มนตราที่ปราศจากอุปสรรคทัง้ ปวง ภยันตรายที่

เทีย่ ง
บ่าย

เข้ามาก็แผ้วพานมลายสูญ
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสิ ทธเดก สักการะศรีสิทธิ วินายัก วัดตัง้ อยูใ่ นทีห่ า่ งไกลจากชุมชน ตามตานานเล่า
ว่าสถานทีแ่ ห่งนี้คอื จุดทีพ่ ระพรหมสร้างโลก และเป็ นสถานทีพ่ ระวิษณุปราบมาธุสรู และไกตสูร ทีม่ าก่อกวน
พระพรหมขณะกาลังสร้างโลก ศรีสทิ ธิวนิ ายักเป็ นองค์เดียวในอักษฏวินายักทีง่ วงของพระพิฆเนศหันไป
ทางขวามือของพระองค์ ซึง่ ถือว่าเป็ นเทวลักษณะทีห่ ายากและปรากฎขึน้ เพียงแห่งเดียว ผูท้ ส่ี กั การบูชาองค์
ศรีสทิ ธิวนิ ายกะ จะประสบความสาเร็จในเรือ่ งงานทุกประการ
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหารระหว่าทางเป็ นอาหารแบบพืน้ เมือง
นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถานศรีสิทธิ วินายัก (Shri Siddhivinayak )(เทวสถานที่
7)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหันไปทางขวา ซึง่ มีความหมายว่าให้พรสม
ปรารถนาทีท่ นั ใจ แต่ผสู้ กั การะนัน้ ต้องเป็ นผูท้ เ่ี คร่งครัดในการสวดภาวนา เทวสถานแห่งนี้ถอื ได้วา่ เป็ น
สถานทีเ่ ดียวทีม่ พี ระสวยัมภูมรู ติทง่ี วงหันไปทางขวา มีตานานเล่ากันว่าเมือ่ พรหมสร้างโลกจากการ
ช่วยเหลือของพระคเณศวร ขณะทีพ่ ระวิษณะบาเพ็ญตบะอยู่ เมือ่ ครัน้ ตื่นจากบรรทมพร้อมกับการเกิดของ
อสูร 2 ตน คือ มธุ และ ตัยตะบะ และได้ทาการต่อสูก้ บั อสูรเป็ นเวลาถึงห้าพันปี กไ็ ม่ สามารถเอาชนะได้ พระ
ศิวะก็ลงมาโปรดแนะนาให้วษิ ณะเทพบูชาพระคเณศวรแล้วจะได้ปราบยักษ์สองตนนัน้ ได้ หลังจากพระวิษณุ
ได้ผา่ นพิธบี ชู าพระคเณศวรแล้วก็สามารถปราบยักษ์สองตนนัน้ ได้อย่างง่ายดาย และทีต่ งั ้ ของ
มหาวิหารแห่งนี้กเ็ ป็ นทีท่ พ่ี ระวิษณุได้สงั หารยักษ์สองตนนัน้ เอง การบูชาเพือ่ สักการะกราบไหว้ขอพรให้
กระทาการ หรือกิจการประสบผลสาเร็จ ร่ารวย สมบูรณ์พนู สุข
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีสิทธิ วินายกะ” จะได้รบั มนตราที่จะประสบความสาเร็จในหน้ าที่การ
งานทุกประการ
จากนัน้ เดิ นทางต่อไปยัง เมืองเธอร์ ซึง่ มีความเชื่อว่าเป็ นสถานทีท่ ต่ี งั ้ อาศรมของฤาษีกปิ ละ ผูค้ รอบครอง
แก้วจินตามณีหรือแก้วสารพัดนึกแห่งองค์อนิ ทร์ และเป็ นสถานทีท่ พ่ี ระพิฆเนศเสด็จลงมาช่วยแย่งชิงแก้วจิน
ตามณีจากคณราช โอรสแห่งกษัตริยอ์ ภิจติ และพระนางกุนวดี ผูต้ กอยูใ่ นอานาจแห่งความโลภ สุดท้ายคณ
ราชถูกสังหารลง ณ ทีแ่ ห่งนี้ หลังจากฤาษีกปิ ละได้รบั แก้วจินดามณีคนื มา จึงได้อธิษฐานขอองค์พระพิฆเนศ
ให้ประทับอยู่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัมภูมรู ติเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่
ฤาษีกปิ ละจึงได้ถวายแก้วจินดามณีประดับแด่องค์เทวรูป ตามตานานปรากฎในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 86
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที) นาท่านสักการะ เทวรูปพระพิ ฆเนศ ณ เทวสถาน
ศรีจินดามณี (Shri Chintamani) (เทวสถานที่ 8)โดยสวยัมภูมรู ติองค์น้ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
และงวงหันไปทางซ้าย พระเนตรของเทวรูปประดับด้วยเพชรนิลจินดาด้านหลังวิหารแห่งนี้ มีทะเลสาบคาดัม
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ธีรธา (Kadambteertha Lake) นาท่านสักการะ องค์พระพิคเณศ ณ เทวสถาน ศรีจนิ ดามณี (SHRI
CHINTAMANI) เมือ่ พระเจ้าโมรยะ โกสาวิ ได้บรรลุสจั ธรรมทีเ่ มืองนี้ พระราชโอรสของพระองค์จงึ สร้างวัดนี้
เพือ่ เป็ นการเฉลิมฉลอง ดังนัน้ การกราบไหว้ขอพระจากเทวะสถานแห่งนี้ จะส่งผลให้ผบู้ ชู าเกิดความสมบูรณ์
พูนสุข และอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพย์สนิ จินดามณี ซึง่ มีตานานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งรามยณะ ในตอนทีฤ่ าษี
โคตรมะได้สาปแช่งพระอินทร์ ทีม่ าเสพสังวาสกับภรรยาของตนผูม้ นี ามว่านางกาลอัจนา ซึง่ เป็ นแม่ของนาง
สวาหะ พาลี และสุครีพ หรือย่าของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะได้สาปให้พระอินทร์มโี ยนีขน้ึ ตามร่างกาย
จานวนพันโยนีหรือสหัสโยนี ทาให้รา่ งกายองค์อนิ ทร์เกินเป็ นรูตามตัว โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะนาให้
พระอินทร์ทรงบูชาพระพิฆเนศ เพือ่ เป็ นการขอขมากรรมและถอนคาสาป พระพิฆเนศได้ทรงโปรดพระอินทร์
ด้วยการให้สรงน้า ณ ทะเลสาบแห่งนี้ และรูตามร่างกายของพระอินทร์ได้แปรเปลีย่ นเป็ นดวงตาแทน จึงเป็ น
ทีม่ าของชื่อ พระสหัสสนัย หรือเทพพันตา
หากผูใ้ ดมาเคารพสักการะ “พระศรีจินดามณี ” จะได้รบั มนตราแห่งความสมหวังทุกประการ ดังขอพรจาก
่
แก้วจิ นดามณี
เย็น
พักที่

รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
โรงแรม PRIDE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง เมืองปูเน่

วันที่สี่

เมืองปูเน่ เมืองมุมไบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นาท่านสักการะ องค์ทคั ฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจาเมืองปู
เน่ และเป็ นพระพิฆเนศทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ ในโลก หรือวิหารสร้างอุทศิ ให้พระพิฆคเณศทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและความมีช่อื เสียงของเมืองปูเน่ ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆคเณศทรงเครือ่ งทองคา ซึง่ ใน
เทศกาลกันปาตีหรือเทศกาลคเณศจตุรถีของทุกปี จะมีการย้ายพระพิฆคเณศทรงเครือ่ งออกมาประดิษฐานยัง
ศาลาทีส่ ร้างขึน้ เป็ นพิเศษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผจู้ าริกแสวงบูญจานวนมหาศาลได้เข้ามาชมและสักการะองค์
เทวรูปของพระพิฆคเณศเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ของผูส้ กั การะวัดแห่งนี้ สร้างโดยพ่อค้าขนมหวานนามว่า
ศรีมนั ตรา ดักดูเชท์ ฮาลไว (Shreemanta Dagdusheth Halwai) ในช่วงปี คริสต์ศกั ราช 1883 ซึง่ เขาได้
สูญเสียบุตรชายจากกาฬโรค อันนามาซึง่ ความโศกเศร้า เพือ่ เป็ นการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความทุกข์
มีคนแนะนาเขาให้สร้างเทวรูปพระพิฆคเณศ และเทวรูปเทพทัตตะไตรยะ แต่สดุ ท้ายสร้างได้เพียงเทวรูปของ
พระพิฆคเณศ และเกิดเป็ นวิหารแห่งพระพิฆคเณศแห่งนี้ดงั เช่นในปั จจุบนั จากนัน้ นาท่านเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมือง ณ ถนนลักษมี ทีเ่ ป็ นถนนยอดนิยมของเมืองปูเน่ ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นสวรรค์สาหรับนักช้อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควรเดิ นทางสู่เมืองมุมไบ มหานครที่ยิ่งใหญ่

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหารระหว่าทางเป็ นอาหารแบบพืน้ เมือง
นาท่านเดิ นทางสักการะ พระพิ ฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิ ทธิ วินายัค (Siddhivinayak Temple)
(เทวสถานที่ 9)ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอิ นเดีย นับถือกันว่าเป็ นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองค์
ในโลก โดยองค์เทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร โดยงวงหันไป
ทางขวา ซึง่ มีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาทีท่ นั ใจ แต่ผสู้ กั การะนัน้ ต้องเป็ นผูท้ เ่ี คร่งครัดในการสวด
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ภาวนา โดยด้านข้างขององค์เทวรูปจะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ
ประทับอยูท่ งั ้ 2 ด้าน
***การขอพรจากพระพิ ฆเนศนัน้ เมื่อขอจากองค์พระพิ ฆเนศแล้ว มีความเชื่อว่าต้องไปกระซิ บคาอธิ ษฐานกับ มุ
สิ กะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่านเพื่อเป็ นการนาคาอธิ ษฐานของเราไปกราบทูลต่อพระพิ ฆเนศอีกครัง้ ***
เย็น

รับประทานอาหารเย็นทีร่ า้ นอาหาร
หลังอาหารเดิ นทางสู่สนามบิน เพื่อเดิ นทางกลับประเทศไทย

วันที่ห้า

เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ

01.35 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 62
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริ การรวม :
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า
• ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริ การไม่รวม :
*ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น พนักงานขับรถ พนักงานบริ การยกกระเป๋าวันละ 5 ดอลล่า รวม 5 วัน 25 เหรียญดอลล่า
สหรัฐ
• พนักงานบริการยกกระเป๋ า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
• ค่าวีซ่าทีม่ คี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริ ษทั ฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร
1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั เท่านัน้ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้
3. กรอกรายละเอียดเพิม่ เติมในแบบฟอร์มทีแ่ นบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัด
จากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

รหัสทัวร์ : THT20-9W-IN-7OCT-30DEC17H
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก
มีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
•รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และ
โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
•การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย

