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INDIA GOD GANESH 5 วัน 3 คืน
ตามรอยศรัทธาองค์ เทพพระพิฆเนศวร

ตามรอยองค์พระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานที่ประดิษฐานเทวรู ปพระพิฆเนศวร์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เรี ยกว่า อัษกวินายัก อันหมายถึงเทวสถานพระคเณศ 8 องค์ (อัษฏะ แปลว่า แปด+วินายัก แปลว่า พระพิฆเนศ)
ที่เป็ นแหล่งกาเนิดพลังศรัทธาเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท้ งั 8 แห่ง และสิ ทธิ วนิ ายัก
เทวสถานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความร่ ารวย มัง่ คัง่ และบารมี รวมทั้งสิ้ น 9 แห่ง ที่มีความเชื่อว่าถ้าได้ไปนมัสการ
หรื อนาพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็ นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่าน
ให้มากยิง่ ขึ้น อันจะทาให้ท่านประสบความสาเร็ จ และรุ่ งเรื องในชีวติ
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หมายเหตุ... รายได้ ส่วนหนึ่งหลังหักค่ าใช้ จ่าย สมทบทุนร่ วมสร้ างองค์ พระพิฆเนศปางที่ 33
ณ พิพธิ ภัณฑ์ เทพศรียนั ตรา บางเลน จ.นครปฐม
กาหนดวันเดินทาง :

2560

สิ งหาคม
10-14 / 23-27
กันยายน
6-10 / 20-24
ตุลาคม
4-8 / 19-23
พฤศจิกายน
8-12 / 22-26
ธันวาคม
7-11 / 20-24
**กรณีเดินทาง 2-9 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ สามารถเลือกกาหนดวันเดินทางได้ ทุกวัน
มีบริการนา้ ดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวด
วันที่ 1 ของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร – เมืองมุมไบ – เมืองมาฮัท – เมืองปาลี – เมืองปูเน่
03.30 น.
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ P ประตูทางเข้ าที่ 7
เพื่อทาการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
05.55 น.
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่ เมืองมุมไบโดยสายการบิน Jet Airways (9W)
เที่ยวบินที่ 9W 061
08.50 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Chhatrapati Shivaji เมืองมุมไบ หลังเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองมุมไบ
เมืองมุมไบ เมืองหลวงด้านของรัฐมหารัชตะ ซึ่งเป็ นมหานครลาดับที่ 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุ งนิว
เดลลี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลก ในอดีตเมืองมุมไบใช้ชื่อว่า เมืองบอม
เบย์ (Bombay) ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อในปี คริ สต์ศกั ราช 1996 ปัจจุบนั เมืองมุมไบ ถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางด้าน
การค้า เศรษฐกิจ และการบันเทิง ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วย เนื่องจาก เมืองมุมไบเป็ นที่ต้งั ของ
ธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ที่มีเงินลงทุนหมุนเวียนจานวนมหาศาล และเป็ นที่ต้ งั ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์
และนิวเคลียร์ที่สาคัญที่สุดของประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood
ด้วย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่นในเมืองมุมไบ
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมาฮัท (Mahad) ตั้งอยูใ่ นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ซึ่ง
มีความเชื่อว่า เป็ นสถานที่ที่พระศรี วรทาวินายกะ (ผูป้ ระทานพรอันยิง่ ใหญ่) อวตารขององค์พระ
พิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรแก่ฤาษีคฤตสมาชผูต้ อ้ ง
คาสาป ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ และมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
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จากนั้นนาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (Shree Varada Vinayak
Temple) (เทวสถานที่ 1)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย
ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี้ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ ามันที่มีความเชื่อว่าไม่เคย
มอดดับตั้งแต่ปีคริ สต์ศกั ราช 1892 โดยวิหารแห่งนี้มีพ้นื ที่ประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสู ง
ประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมทาด้วยทองคา และเป็ นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะ
ภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจานวน 4 เชือก ประดิษฐานอยูท่ ้ งั 4 ด้าน
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีวรทาวินายกะ” จะได้ รับมนตราที่ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บทั้งปวง ॐ
(ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาลี (Pali) ตั้งอยูใ่ นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็ น
สถานที่ที่เด็กหนุ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับนางอินทุมาตี และเป็ นผูน้ บั ถือนิกายคณะพัทยะ
(Ganabadya) หรื อนิกายที่นบั ถือพระพิฆเณศเป็ นเทพเจ้าสู งสุ ด ได้ถูกพ่อของตนหรื อ
นายกัลป์ ยันทาลายแท่นพิธีบูชา เขวี้ยงหิ นพระคเณศทิ้ง และได้ทาร้ายเด็กหนุ่มผูน้ ้ ี
จนกระทัง่ พระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถาน
แห่งนี้พร้อมกับสวยัมภูมูรติ ณ ที่แห่งนี้ ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง
38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (Shree Ballaleshwar Temple)
(เทวสถานที่ 2)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริ เวณ
พระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนู
เทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบขนมโมทกะอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของเทวรู ปบริ เวณด้านหลังเทวสถาน
แห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรี ทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่ประดิษฐานหิ นพระคเณศ ซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็ นหิ นพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดาของเด็กหนุ่มบัลลาเขวี้ยงทิ้ง
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีบัลลาเลศวร” จะได้ รับมนตราแห่ งความสมบูรณ์ พูนสุ ขทีบ่ งั เกิดต่ อครอบครัว ॐ
นาคณะเดินทางสู่ เมืองปูเน่ (ปูน่า) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นริ มสองฝั่งทาง
(ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
เมืองปูเน่ (ปูน่า) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศอินเดีย ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่ราบสู งเดคคาน
ริ มฝั่งแม่น้ ามุธะ (Mutha River) ในอดีตเมืองปูเน่ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรมาราธา
(Maratha Empire) ภายใต้การปกครองของผูป้ กครองแคว้น พระเจ้ าชาตปตีชาห์ วาจิ (Chatrapati Shavaji)
ในปี คริ สต์ศกั ราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุ่ งเรื องที่สุดเมื่อได้รับการสถาปนาให้
เป็ นเมืองหลวงด้านการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการแต่งตั้งตาแหน่งที่เทียบเท่ากับประธานาธิบดีแห่ง
อาณาจักรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปัจจุบนั ถือได้วา่ เป็ นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของแคว้นมหา
รัชตะ โดยที่เมืองปูเน่น้ นั มีชื่อเสี ยงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจยั และค้นคว้าของ
ภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อแม้กระทัง่ ด้านการศึกษาการจัดการและการอบรม ที่เป็ น
จุดเด่นที่ดึงดูด นักเรี ยนนักศึกษาและศาสตราจารย์จากทางทวีปแอฟริ กา (Africa) อาเซียน (ASEAN) และ
ตะวันออกกลาง (Middle East)
ค่า
นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองปูเน่

รหัสทัวร์ : THG2-9W-IN-10AUG-20DEC17H
ที่พกั
โรงแรม HHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 2 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลนยาดรี (Lenyadri) ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึ่ งมีความเชื่อว่า เป็ น
สถานที่กาเนิ ดพระพิฆเนศ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่พระแม่ปารวตี ปางหนึ่ งของพระอุมาเทวี ทรง
ทาพิธีของบุตร โดยจาเป็ นต้องบาเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในถ้ า ระยะเวลาผ่านไป 12 ปี
จนกระทัง่ ถึงวันแรม 4 ค่า เดือน 9 หรื อวันคเณศจตุรถีในปั จจุบนั พระแม่ปารวตีได้ทรงปั้ น
หุ่ นดิ นเหนี ยวและทาการประกอบพิธีกรรมต่ออยู่น้ ัน ผลแห่ งการบาเพ็ญเพียรภาวนาได้
สัมฤทธิ์ผล รู ปปั้ นดินเหนียวกลับกลายมามีชีวิตเป็ นองค์พระพิฆเนศในวัยเยาว์ที่มีพระชนม์
มายุ 10 พรรษา หรื อที่ เรี ย กปางอวตารนี้ ว่า “บาล คณปติ ” ตามตานานปรากฏในคเณศ
ปุราณะ (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ)
จากนั้นนาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีครี ีจัตมากา (Shree Girijatmaka Temple)
(เทวสถานที่ 3)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหันไปทางซ้าย
เทวสถานแห่งนี้เป็ นเทวสถานแห่งเดียวที่มีลกั ษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอื่นเนื่องจากเป็ นเทวสถานที่
อยูภ่ ายในหมู่ถ้ า ที่มีถ้ ารวมกัน 18 ถ้ า ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นถ้ าของทางศาสนาพุทธโดยเทวสถานแห่งนี้อยู่
ภายในถ้ าอันดับที่ 8 ที่หนั หน้าไปทางทิศใต้ และใช้วิธีการขุดเจาะถ้ าเป็ นโพรงเข้าไปมีบนั ไดทางขึ้น 307
ขั้น ภายในเทวสถานมีขนาดพื้นที่ ด้านยาว 15.90 เมตร ด้านกว้าง 15.30 เมตร และมีความสู ง 2.10 เมตร
ภายในเทวสถานแห่งนี้ไม่มีการใช้หลอดไฟให้แสงสว่างโดยใช้แสงสว่างจากแสงของพระอาทิตย์
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีคีรีจัตมากา” จะได้ รับมนตราทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการฝ่ าฟันอุปสรรคทั้งปวง ॐ

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาร์ (Ozhar) ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ เป็ นสถานที่พระ
พิฆเนศได้รับการบูชาจากเหล่าฤาษีให้ลงมาปราบวิฆนาสูร ผูซ้ ่ ึงเกิดจากการสร้างของพระ
อินทร์ เพื่อลงมาทาลายพิธีกรรมของกษัตริ ยอ์ ภินนั ทะ แห่งนครเหมวัติ แต่กลับทาลายทุก
สิ่ งทุกอย่างภายในโลก ภายหลังวิฆนาสู รได้ยอมศิโรราบต่ออิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระพิฆเนศ
และอสู รตนนี้ได้ร้องขอให้พระพิฆเนศ ให้ใช้ชื่อผสมรวมกับของตนกับ
สวยัมภูมูรติแห่งนี้วา่ “พระศรี วิฆเนศวร” ที่มีความหมายว่า ผูข้ จัดอุปสรรคและภยันตราย
ตามตานานปรากฏในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ) จากนั้นนาท่านสักการะเทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวฆิ เนศวร (Shree Viganeshwar
Temple) (เทวสถานที่ 4)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย
บริ เวณพระเนตรประดับด้วยทับทิม พระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดับ
ด้วยอัญมณี โดยมีพระนางสิ ทธิกบั พระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับอยูด่ า้ นข้างทั้ง 2 ด้าน เทวสถานแห่ง
นี้ถูกสร้างขึ้น ประมาณปี คริ สต์ศกั ราชที่ 1785 โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยดาริ ของ พลเอกชิมาจิ อัปป้ า
(Shimaji Appa) แห่งแคว้นมหารัชตะ หลังมีชยั ชนะจากสงครามกับโปรตุเกสที่ปกครองครองแคว้นวาไซ
และซาชตี้ ซึ่งเทวสถานแห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าคูคาดี้ (Kukadi River)
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีวฆิ เนศวร” จะได้ รับมนตราทีจ่ ะประสบความสาเร็จในหน้ าทีก่ ารงานทุกประการโดยไม่ เกิดอุปสรรคใดๆทั้งปวง ॐ
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรานจานกอน (Ranjangoan) ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ตาม
ฮินดูคติ ถือว่าเมืองรานจานกอน คือเมืองมณี ปุระ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่พระศิวะได้ทรงทาพิธี
บูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับพรสมปรารถนา จนสามารถสังหารตรี ปุราสู รด้วยธนู เพียง
ดอกเดียว ตรี ปุราสู รนั้น เป็ นบุตรของฤาษีคฤตสมาชที่เกิดจากการจาม และเป็ นอสู รผูบ้ ูชา
และได้รับพรจากพระพิฆเนศ ตามตานานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 215 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
จากนั้นนาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมหาคณปติ (Shree
Mahaganapati Temple) (เทวสถานที่ 5)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และ
งวงหันไปทางซ้าย และพระนลาฏ (หน้าผาก) มีลกั ษณะกว้าง โดยมีพระนางสิ ทธิกบั พระนางพุทธะ 2 พระ
มเหสี ประทับอยูด่ า้ นข้างทั้ง 2 ด้าน
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระมหาคณปติ” จะได้ รับมนตราทีจ่ ะประสบความสาเร็จดั่งสิ่ งทีป่ รารถนาทุกประการ ॐ
เย็น
นาท่ านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่นในเมืองปูเน่
นาท่านเที่ยวชมและสักการะ วัดดักดูเชท์ ฮาลไว คณปตี
(Dagdusheth Halwai Ganapati Temple) (เทวสถานที่ 6) หรื อวิหาร
สร้างอุทิศให้พระพิฆคเณศที่เป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความ
มีชื่อเสี ยงของเมืองปูเน่ ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆคเณศ
ทรงเครื่ องทองคา ซึ่งในเทศกาลกันปาตีหรื อเทศกาลคเณศจตุรถีของ
ทุกปี จะมีการย้ายพระพิฆคเณศทรงเครื่ องออกมาประดิษฐานยังศาลาที่สร้างขึ้นเป็ นพิเศษ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูจ้ าริ กแสวงบูญจานวนมหาศาลได้เข้ามาชมและสักการะองค์เทวรู ปของพระพิฆคเณศเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่
ชีวิตของผูส้ กั การะวัดแห่งนี้ สร้างโดยพ่อค้าขนมหวานนามว่า ศรีมันตรา ดักดูเชท์ ฮาลไว (Shreemanta
Dagdusheth Halwai) ในช่วงปี คริ สต์ศกั ราช 1883 ซึ่งเขาได้สูญเสี ยบุตรชายจากกาฬโรค อันนามาซึ่งความ
โศกเศร้า เพื่อเป็ นการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความทุกข์ มีคนแนะนาเขาให้สร้างเทวรู ปพระพิฆคเณศ
และเทวรู ปเทพทัตตะไตรยะ แต่สุดท้ายสร้างได้เพียงเทวรู ปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็ นวิหารแห่ง
พระพิฆคเณศแห่งนี้ดงั เช่นในปัจจุบนั จากนั้นนาท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง ณ ถนนลักษมี ที่เป็ นถนนยอด
นิยมของเมืองปูเน่ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสวรรค์สาหรับนักช้อปปิ้ ง
ที่พกั
โรงแรม HHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 3 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – หมู่บ้านโมรากอน – เมืองสิ ทธาเทค – หมู่บ้านเทอูร์ – เมืองปูเน่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโมรากอน (Morgaon) หรื อหมู่บา้ นนกยูง ซึ่งตัวหมู่บา้ นมีลกั ษณะทาง
ภูมิศาสตร์คล้ายกับนกยูง อีกทั้งในอดีตยังเป็ นที่พานักของฝูงนกยูงจานวนมาก หมู่บา้ นแห่งนี้
ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็ นสถานที่ที่ศีรษะของอสู รสิ นธุตกลงมา
จากการทามหายุทธ์กบั พระศรี มยุเรศวร ปางขององค์พระพิฆเนศทรงมยุรา (หรื อนกยูง 1 ใน 3 เทว
พาหนะ) เสด็จลงมาปราบสิ นธุอสุ รา และได้สงั หารโดยการบัน่ ศีรษะของอสู รตนนี้ จนเกิด
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ปาฏิหาริ ยท์ ี่เลือดของอสู รฉาบทาไปทัว่ สวรรค์ บันดาลเป็ นผงสี ชาดที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า ที่เรี ยกว่า “ผง
สิ นธุ” และยังเป็ นสถานที่เหล่าปัญจเทวตา ที่ประกอบไปด้วย พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระศักติ และ
พระสุ ริยะ ได้ทรงขอให้พระพิฆเนศเสด็จประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัมภู
มูรติ ซึ่งแสดงถึงการคุม้ ครองหมู่บา้ นแห่งนี้สืบต่อไป ตามตานานปรากฎในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 64
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ) จากนั้นนาท่านสักการะ เทวรู ปพระ
พิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมยุเรศวร (Shree Mayureshwar Ganapati Temple)
(เทวสถานที่ 7)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีจะมีงวงหันไปทางซ้าย โดยมีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิ ทธิ
และพระนางพุทธะ ประทับอยูท่ ้ งั 2 ด้าน
เทวสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพาหามณี ตั้งอยูต่ รงกลางของหมู่บา้ นโมรากอน ลักษณะ
ภายนอกจะปรากฏเสามินาเร่ ตท์ ้ งั สี่ มุม มีทางเข้า 4 ด้าน ยกกาแพงล้อมรอบสู ง 15 เมตร คล้ายคลึงกับมัสยิด
ทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็ นการป้องกันการรุ กรานเทวสถานแห่งนี้ในยุคสมัยโมกุล
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีมยุเรศวร” จะได้ รับมนตราที่ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ภยันตรายทีเ่ ข้ ามาก็แผ้ วพานมลายสู ญ ॐ

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ ทธิธาเทค (Siddhatek) ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองอามาดนาคา (Ahmadnagar)
ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็ นสถานที่ที่พระวิษณุได้ทรงทาพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับพรสมปรารถนา จนมี
ชัยเหนืออสู รมาธุและไกตภะอสุ รา และยังเป็ นสถานที่ประสู ติของสองพระธิดาแห่งพระพรหม ผูเ้ ป็ นพระ
มเหสี แห่งองค์พระพิฆเนศ คือพระนางสิ ทธิ และพระนางพุทธะ ในช่วงเวลาที่พระพรหมกาลังรังสรรค์โลก
และสรรพสิ่ งต่างๆ ตามตานานปรากฎในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีสิทธิวนิ ายกะ (Shree Siddhi Vinayak
Temple) (เทวสถานที่ 8)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหันไป
ทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทนั ใจ แต่ผสู ้ กั การะนั้นต้องเป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดใน
การสวดภาวนา เทวสถานแห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นสถานที่เดียวที่มีพระสวยัมภูมูรติที่งวงหันไปทางขวา
วิหารแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาขนาดเล็ก มีถนนที่ตดั ตรงสู่ เทวสถานแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าสร้างในช่วง
สมัยสงครามกาเจนดรากาด (Battle of Gajendragad) หรื อสงครามระหว่างอาณาจักรมาราธากับ
อาณาจักรมัยซอร์ โดยทหารระดับสู งผูม้ ีนามว่า พลโท ฮาลิพนั พาเดค (Lt. Gen. Haripant Phadake) แห่ง
อาณาจักรมาราธา วิหารที่ประดิษฐานสวยัมภูมูรติ มีความสู ง 4.5 เมตร และมีดา้ นกว้างด้านละ 0.75 เมตร
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีสิทธิวนิ ายกะ” จะได้ รับมนตราทีจ่ ะประสบความสาเร็จในหน้ าทีก่ ารงานทุกประการ ॐ

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทอูร์ (Theur) ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็ นสถานที่
ที่ต้ งั อาศรมของฤาษีกปิ ละ ผูค้ รอบครองแก้วจินตามณี หรื อแก้วสารพัดนึกแห่งองค์อินทร์ และเป็ นสถานที่
ที่พระพิฆเนศเสด็จลงมาช่วยแย่งชิงแก้วจินตามณี จากคณราช โอรสแห่งกษัตริ ยอ์ ภิจิตและพระนางกุนวดี ผู ้
ตกอยูใ่ นอานาจแห่งความโลภ สุ ดท้ายคณราชถูกสังหารลง ณ ที่แห่งนี้ หลังจากฤาษีกปิ ละได้รับแก้วจินดา
มณี คืนมา จึงได้อธิษฐานขอองค์พระพิฆเนศให้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัม
ภูมูรติเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ ฤาษีกปิ ละจึงได้ถวายแก้วจินดามณี ประดับแด่องค์เทวรู ป ตาม
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ตานานปรากฎในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นาท่านสักการะ เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีจินดามณี (Shree Chintamani
Temple) (เทวสถานที่ 9)โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหนั พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวง
หันไปทางซ้าย พระเนตรของเทวรู ปประดับด้วยเพชรนิลจินดาด้านหลังวิหารแห่งนี้ มี
ทะเลสาบคาดัมธีรธา (Kadambteertha Lake) ซึ่งมีตานานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องรามยณะ ในตอนที่ฤาษีโคตร
มะได้สาปแช่งพระอินทร์ ที่มาเสพสังวาสกับภรรยาของตนผูม้ ีนามว่านางกาลอัจนา ซึ่งเป็ นแม่ของนาง
สวาหะ พาลี และสุ ครี พ หรื อย่าของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะได้สาปให้พระอินทร์มีโยนีข้ ึนตามร่ างกาย
จานวนพันโยนีหรื อสหัสโยนี ทาให้ร่างกายองค์อินทร์เกินเป็ นรู ตามตัว โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะนาให้
พระอินทร์ทรงบูชาพระพิฆเนศ เพื่อเป็ นการขอขมากรรมและถอนคาสาป พระพิฆเนศได้ทรงโปรดพระ
อินทร์ดว้ ยการให้สรงน้ า ณ ทะเลสาบแห่งนี้ และรู ตามร่ างกายของพระอินทร์ได้แปรเปลี่ยนเป็ นดวงตา
แทน จึงเป็ นที่มาของชื่อ พระสหัสสนัย หรื อเทพพันตา
ॐ หากผู้ใดมาเคารพสั กการะ “พระศรีจินดามณี” จะได้ รับมนตราแห่ งความสมหวังทุกประการ ดัง่ ขอพรจากแก้ วจินดามณี ॐ

เย็น
นาท่ านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่นในเมืองปูเน่
ที่พกั
โรงแรม HHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 4 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ
เช้ าตรู่
รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับเมืองมุมไบ อิสระให้ท่านชมวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นและวิวทิวทัศน์ริมสองฝั่ง
ทาง จากนั้นนาท่านเดินทางสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิ ทธิวนิ ายัค
(Siddhivinayak Temple) ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของอินเดีย นับถือกันว่าเป็ นองค์ประธานของเทวรู
ปพระพิฆเนศทุกองค์ในโลก โดยองค์เทวรู ป มีขนาดความสู ง 75 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 60
เซนติเมตร โดยงวงหันไปทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทนั ใจ แต่ผสู ้ กั การะนั้น
ต้องเป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในการสวดภาวนา โดยด้านข้างขององค์เทวรู ปจะปรากฏพระมเหสี 2
พระองค์ คือพระนางสิ ทธิ และพระนางพุทธะ ประทับอยูท่ ้ งั 2 ด้าน
***การขอพรจากพระพิฆเนศนั้น เมื่อขอจากองค์ พระพิฆเนศแล้ว มีความเชื่ อว่ าต้ องไปกระซิบคา
อธิษฐานกับ มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ ท่านเพื่อเป็ นการนาคาอธิษฐานของเราไปกราบทูลต่ อพระ
พิฆเนศอีกครั้ง***
**วัดสิ ทธิวนิ ายัคไม่ อนุญาตให้ นากล้องถ่ ายภาพ หรื อวีดีโอ รวมไปถึงอุปกรณ์ ทสี่ ามารถบันทึกภาพและวิดีโอเข้ าไปภายใน**
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่นในเมืองมุมไบ
บ่ าย
หลังจากนั้นนาท่านผ่านชม ถนนหลวงแห่ งมารีนไดรว์ (Marine Drive) ที่สร้างบนพื้นที่ถมทะเล ซึ่งมีความ
ยาว 4.3 กิโลเมตรเรี ยบอ่าวมุมไบ ที่มีลกั ษณะเหมือนสร้อยพระศอของพระราชินี
จากนั้นอิสระให้อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองเพือ่ เป็ นของฝากและของที่ระลึกในการเดินทางมา
เยือนเมืองมุมไบแห่งนี้ ณ ตลาดโคโลบา (Coloba Market)

รหัสทัวร์ : THG2-9W-IN-10AUG-20DEC17H
คา่

นาท่ านรับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้ องถิ่นในเมืองมุมไบ
หลังอาหารนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองมุมไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 ของการเดินทาง เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร
01.05 น.
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติ Chhatrapati Shivaji เมืองมุมไบสู่ กรุ งเทพมหานครโดยสารการ
บิน Jet Airways (9W) เที่ยวบินที่ 9W 062
06.50 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายได้ ส่วนหนึ่งหลังหักค่ าใช้ จ่าย สมทบทุนร่ วมสร้ างองค์ พระพิฆเนศปางที่ 33
ณ พิพธิ ภัณฑ์ เทพศรียันตรา สาขา บางเลน จ.นครปฐม


รายละเอียดสายการบิน
สายการบิน
Jet Airways
Jet Airways

เทีย่ วบิน
9W 061
9W 062

เส้ นทาง
BKK – BOM
BOM - BKK

เวลา
05.55 – 08.50
01.05 – 06.50

วันทีใ่ ห้ บริการ
ทุกวัน
ทุกวัน

**กรณีเดินทาง 2-9 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ สามารถเลือกวันเดินทางได้ ทุกวัน
จานวนผู้เดินทาง ต่ อ กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็ก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิม่

2-3 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )

38,900
37,900
36,900
35,900
36,900
32,900

37,900
36,900
35,900
34,900
36,900
33,900

37,900
36,900
35,900
34,900
36,900
33,900

36,900
35,900
34,900
33,900
35,900
32,900

5,900

4-5 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
6-7 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
8-9 ท่ าน (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
10 ท่ าน + 1 หัวหน้ าทัวร์
15 ท่ าน + 1 หัวหน้ าทัวร์

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

รหัสทัวร์ : THG2-9W-IN-10AUG-20DEC17H
ค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าโรงแรมที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4. ค่าพาหนะท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า (กรณี เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์)
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
7. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
8. ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
9. มัคคุเทศก์นาเที่ยวท้องถิ่น
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว
3. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารเดินทาง ประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสื อเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลังสี ขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ห้ามใส่ เครื่ องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุ ณาส่ งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการชาระเงิน
1.
2.

กรุ ณาจองทัวร์สารองที่นงั่ มัดจาค่ าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท) สาหรับการจองทัวร์
ส่ วนที่เหลือต้ องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วันทาการ

