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ตามรอยองคพ์ระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานท่ีประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวร์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ    
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ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดพลงัศรัทธาเทวาลยัของพระพิฆเนศวร์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติทั้ง 8 แห่ง และสิทธิวนิายกั 
เทวสถานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อความร ่ารวย มัง่คัง่ และบารมี รวมทั้งส้ิน 9 แห่ง ท่ีมีความเช่ือวา่ถา้ไดไ้ปนมสัการ
หรือน าพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลยัครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเตม็และสะสมบุญบารมีของท่าน
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“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
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หมายเหตุ... รายได้ส่วนหน่ึงหลงัหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนร่วมสร้างองค์พระพฆิเนศปางที่ 33  
ณ พพิธิภัณฑ์เทพศรียนัตรา  บางเลน จ.นครปฐม 

 

ก าหนดวนัเดินทาง : 2560  

   สิงหาคม  10-14 / 23-27 
   กนัยายน  6-10 / 20-24 
   ตุลาคม  4-8 / 19-23 
   พฤศจกิายน  8-12 / 22-26 
   ธันวาคม  7-11 / 20-24 

**กรณเีดนิทาง 2-9 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ สามารถเลอืกก าหนดวนัเดนิทางได้ทุกวนั 
มีบริการน า้ดืม่ทุกวนั วนัละ 2 ขวด 

 
วนัที ่1 ของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร – เมืองมุมไบ – เมืองมาฮัท – เมืองปาล ี– เมืองปูเน่ 

03.30 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ P ประตูทางเข้าที ่7 
เพื่อท าการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่เมืองมุมไบโดยสายการบิน Jet Airways (9W) 
เท่ียวบินท่ี 9W 061 

08.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Chhatrapati Shivaji เมืองมุมไบ หลงัเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และตรวจสัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมุมไบ 

 เมืองมุมไบ เมืองหลวงดา้นของรัฐมหารัชตะ ซ่ึงเป็นมหานครล าดบัท่ี 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุงนิว
เดลลี ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองยอดนิยมอนัดบัท่ี 4 ของโลก ในอดีตเมืองมุมไบใชช่ื้อวา่ เมืองบอม
เบย ์(Bombay) ก่อนจะมาเปล่ียนช่ือในปีคริสตศ์กัราช 1996 ปัจจุบนัเมืองมุมไบ ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางดา้น
การคา้ เศรษฐกิจ และการบนัเทิง ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกดว้ย เน่ืองจาก เมืองมุมไบเป็นท่ีตั้งของ
ธุรกิจระดบัยกัษใ์หญ่ท่ีมีเงินลงทุนหมุนเวยีนจ านวนมหาศาล และเป็นท่ีตั้งของสถาบนัทางวทิยาศาสตร์
และนิวเคลียร์ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศอินเดีย อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood 
ดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองมุมไบ 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาฮัท (Mahad) ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ซ่ึง
มีความเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีพระศรีวรทาวนิายกะ (ผูป้ระทานพรอนัยิง่ใหญ่) อวตารขององคพ์ระ
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พิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรแก่ฤาษีคฤตสมาชผูต้อ้ง 
ค าสาป ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ และมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

 จากนั้นน าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวนิายกะ (Shree Varada Vinayak 
Temple) (เทวสถานที ่1)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย 
ภายในวหิารท่ีประดิษฐานพระวรทาวนิายกะแห่งน้ีไดรั้บแสงสวา่งจากตะเกียงน ้ามนัท่ีมีความเช่ือวา่ไม่เคย
มอดดบัตั้งแต่ปีคริสตศ์กัราช 1892 โดยวหิารแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสูง
ประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมท าดว้ยทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดียวท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ไปสักการะ
ภายในวหิารได ้ภายนอกวหิารจะปรากฏชา้งจ านวน 4 เชือก ประดิษฐานอยูท่ ั้ง 4 ดา้น  

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีวรทาวนิายกะ” จะได้รับมนตราทีป่ราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ॐ 

 (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปาล ี(Pali) ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เป็น

สถานท่ีท่ีเด็กหนุ่มนามวา่ “บลัลา” บุตรของนายกลัยนักบันางอินทุมาตี และเป็นผูน้บัถือนิกายคณะพทัยะ 
(Ganabadya) หรือนิกายท่ีนบัถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจา้สูงสุด ไดถู้กพอ่ของตนหรือ
นายกลัป์ยนัท าลายแทน่พิธีบชูา เขวี้ยงหินพระคเณศทิ้ง และไดท้  าร้ายเด็กหนุ่มผูน้ี้ 
จนกระทัง่พระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรใหแ้ก่เด็กชายบลัลา และเนรมิตเทวสถาน
แห่งน้ีพร้อมกบัสวยมัภูมูรติ ณ ท่ีแห่งน้ี ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 
38 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

 น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (Shree Ballaleshwar Temple)  
 (เทวสถานที ่2)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย บริเวณ

พระเนตร และพระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดบัดว้ยเพชร ประทบัอยูบ่นบลัลงักไ์มแ้กะสลกั โดยมี มุสิกะ หนู
เทวพาหนะของพระองคท์่าน เหยยีบขนมโมทกะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของเทวรูปบริเวณดา้นหลงัเทวสถาน
แห่งน้ีจะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ท่ีประดิษฐานหินพระคเณศ ซ่ึงสันนิษฐานวา่
เป็นหินพระเคณศเดียวกบัท่ีถูกนายกลัยนั บิดาของเด็กหนุ่มบลัลาเขวี้ยงทิ้ง 

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีบัลลาเลศวร” จะได้รับมนตราแห่งความสมบูรณ์พูนสุขทีบ่ังเกดิต่อครอบครัว ॐ 

 น าคณะเดินทางสู่เมืองปูเน่ (ปูน่า) อิสระใหท้่านชมววิทิวทศัน์และวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินริมสองฝ่ังทาง  
(ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

 เมืองปูเน่ (ปูน่า) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศอินเดีย ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงเดคคาน
ริมฝ่ังแม่น ้ามุธะ (Mutha River) ในอดีตเมืองปูเน่ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางอ านาจของอาณาจกัรมาราธา 
(Maratha Empire) ภายใตก้ารปกครองของผูป้กครองแควน้ พระเจ้าชาตปตีชาห์วาจิ (Chatrapati Shavaji) 
ในปีคริสตศ์กัราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุ่งเรืองท่ีสุดเม่ือไดรั้บการสถาปนาให้
เป็นเมืองหลวงดา้นการปกครองอินเดียอนุทวปีโดยมีการแต่งตั้งต าแหน่งท่ีเทียบเท่ากบัประธานาธิบดีแห่ง
อาณาจกัรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยคุปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของแควน้มหา
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รัชตะ โดยท่ีเมืองปูเน่นั้นมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์สถาบนัการวิจยัและคน้ควา้ของ
ภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศหรือแมก้ระทัง่ดา้นการศึกษาการจดัการและการอบรม ท่ีเป็น
จุดเด่นท่ีดึงดูด นกัเรียนนกัศึกษาและศาสตราจารยจ์ากทางทวปีแอฟริกา (Africa) อาเซียน (ASEAN) และ
ตะวนัออกกลาง (Middle East) 

ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินในเมืองปูเน่ 
ทีพ่กั โรงแรม HHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลนยาดรี (Lenyadri) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เป็น

สถานท่ีก าเนิดพระพิฆเนศ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระแม่ปารวตี ปางหน่ึงของพระอุมาเทวี ทรง
ท าพิธีของบุตร โดยจ าเป็นตอ้งบ าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในถ ้ า ระยะเวลาผ่านไป  12 ปี 
จนกระทัง่ถึงวนัแรม 4 ค ่า เดือน 9 หรือวนัคเณศจตุรถีในปัจจุบนั พระแม่ปารวตีไดท้รงป้ัน
หุ่นดินเหนียวและท าการประกอบพิธีกรรมต่ออยู่นั้น ผลแห่งการบ าเพ็ญเพียรภาวนาได้
สัมฤทธ์ิผล รูปป้ันดินเหนียวกลบักลายมามีชีวิตเป็นองคพ์ระพิฆเนศในวยัเยาวท่ี์มีพระชนม์
มายุ 10 พรรษา หรือท่ีเรียกปางอวตารน้ีว่า “บาล คณปติ” ตามต านานปรากฏในคเณศ
ปุราณะ (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ) 

 จากนั้นน าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (Shree Girijatmaka Temple) 
(เทวสถานที ่3)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหนัไปทางซา้ย 

 เทวสถานแห่งน้ีเป็นเทวสถานแห่งเดียวท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอ่ืนเน่ืองจากเป็นเทวสถานท่ี
อยูภ่ายในหมู่ถ  ้า ท่ีมีถ ้ารวมกนั 18 ถ ้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นถ ้าของทางศาสนาพุทธโดยเทวสถานแห่งน้ีอยู่
ภายในถ ้าอนัดบัท่ี 8 ท่ีหนัหนา้ไปทางทิศใต ้และใชว้ธีิการขดุเจาะถ ้าเป็นโพรงเขา้ไปมีบนัไดทางข้ึน 307 
ขั้น ภายในเทวสถานมีขนาดพื้นท่ี ดา้นยาว 15.90 เมตร ดา้นกวา้ง 15.30 เมตร และมีความสูง 2.10 เมตร 
ภายในเทวสถานแห่งน้ีไม่มีการใชห้ลอดไฟใหแ้สงสวา่งโดยใชแ้สงสวา่งจากแสงของพระอาทิตย ์

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีครีีจตัมากา” จะได้รับมนตราทีจ่ะประสบความส าเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง ॐ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาร์ (Ozhar) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ เป็นสถานท่ีพระ
พิฆเนศไดรั้บการบูชาจากเหล่าฤาษีใหล้งมาปราบวฆินาสูร ผูซ่ึ้งเกิดจากการสร้างของพระ
อินทร์ เพื่อลงมาท าลายพิธีกรรมของกษตัริยอ์ภินนัทะ แห่งนครเหมวติั แต่กลบัท าลายทุก
ส่ิงทุกอยา่งภายในโลก ภายหลงัวฆินาสูรไดย้อมศิโรราบต่ออิทธิฤทธ์ิแห่งองคพ์ระพิฆเนศ 
และอสูรตนน้ีไดร้้องขอใหพ้ระพิฆเนศ ใหใ้ชช่ื้อผสมรวมกบัของตนกบั 
สวยมัภูมูรติแห่งน้ีวา่ “พระศรีวฆิเนศวร” ท่ีมีความหมายวา่ ผูข้จดัอุปสรรคและภยนัตราย 

ตามต านานปรากฏในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 นาที โดยรถโคช้
ปรับอากาศ) จากนั้นน าท่านสักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวิฆเนศวร (Shree Viganeshwar 



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

Temple) (เทวสถานที ่4)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย 
บริเวณพระเนตรประดบัดว้ยทบัทิม พระนลาฏ (หนา้ผาก) ประดบัดว้ยเพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดบั
ดว้ยอญัมณี โดยมีพระนางสิทธิกบัพระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทบัอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 ดา้น เทวสถานแห่ง
น้ีถูกสร้างข้ึน ประมาณปีคริสตศ์กัราชท่ี 1785 โดยสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนโดยด าริของ พลเอกชิมาจิ อปัป้า 
(Shimaji Appa) แห่งแควน้มหารัชตะ หลงัมีชยัชนะจากสงครามกบัโปรตุเกสท่ีปกครองครองแควน้วาไซ
และซาชต้ี ซ่ึงเทวสถานแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าคูคาด้ี (Kukadi River)  

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีวฆิเนศวร” จะได้รับมนตราที่จะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานทุกประการโดยไม่เกดิอุปสรรคใดๆทั้งปวง ॐ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรานจานกอน (Ranjangoan) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ตาม
ฮินดูคติ ถือว่าเมืองรานจานกอน คือเมืองมณีปุระ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระศิวะไดท้รงท าพิธี
บูชาพระพิฆเนศ และทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนสามารถสังหารตรีปุราสูรดว้ยธนูเพียง
ดอกเดียว ตรีปุราสูรนั้น เป็นบุตรของฤาษีคฤตสมาชท่ีเกิดจากการจาม และเป็นอสูรผูบู้ชา
และไดรั้บพรจากพระพิฆเนศ ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 215  กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 
จากนั้นน าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมหาคณปติ (Shree 

Mahaganapati Temple) (เทวสถานที ่5)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และ
งวงหนัไปทางซา้ย และพระนลาฏ (หนา้ผาก) มีลกัษณะกวา้ง โดยมีพระนางสิทธิกบัพระนางพุทธะ 2 พระ
มเหสี ประทบัอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 ดา้น 

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระมหาคณปติ” จะได้รับมนตราทีจ่ะประสบความส าเร็จดั่งส่ิงทีป่รารถนาทุกประการ ॐ 
เยน็ น าท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองปูเน่ 

น าท่านเท่ียวชมและสักการะ วดัดักดูเชท์ ฮาลไว คณปตี 
(Dagdusheth Halwai Ganapati Temple) (เทวสถานที ่6) หรือวหิาร
สร้างอุทิศใหพ้ระพิฆคเณศท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความ
มีช่ือเสียงของเมืองปูเน่ ภายในวดัประดิษฐานพระพิฆคเณศ
ทรงเคร่ืองทองค า ซ่ึงในเทศกาลกนัปาตีหรือเทศกาลคเณศจตุรถีของ
ทุกปีจะมีการยา้ยพระพิฆคเณศทรงเคร่ืองออกมาประดิษฐานยงัศาลาท่ีสร้างข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูจ้าริกแสวงบูญจ านวนมหาศาลไดเ้ขา้มาชมและสักการะองคเ์ทวรูปของพระพิฆคเณศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ชีวติของผูส้ักการะวดัแห่งน้ี สร้างโดยพอ่คา้ขนมหวานนามวา่ ศรีมันตรา ดักดูเชท์ ฮาลไว (Shreemanta 
Dagdusheth Halwai) ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1883 ซ่ึงเขาไดสู้ญเสียบุตรชายจากกาฬโรค อนัน ามาซ่ึงความ
โศกเศร้า เพื่อเป็นการปลดปล่อยพนัธนาการแห่งความทุกข ์มีคนแนะน าเขาใหส้ร้างเทวรูปพระพิฆคเณศ 
และเทวรูปเทพทตัตะไตรยะ แต่สุดทา้ยสร้างไดเ้พียงเทวรูปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็นวหิารแห่ง
พระพิฆคเณศแห่งน้ีดงัเช่นในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ ถนนลักษมี ท่ีเป็นถนนยอด
นิยมของเมืองปูเน่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสวรรคส์ าหรับนกัชอ้ปป้ิง 



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

ทีพ่กั โรงแรม HHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – หมู่บ้านโมรากอน – เมืองสิทธาเทค – หมู่บ้านเทอูร์ – เมืองปูเน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโมรากอน (Morgaon) หรือหมู่บา้นนกยงู ซ่ึงตวัหมู่บา้นมีลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์คลา้ยกบันกยงู อีกทั้งในอดีตยงัเป็นท่ีพ  านกัของฝงูนกยงูจ านวนมาก หมู่บา้นแห่งน้ี
ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีศีรษะของอสูรสินธุตกลงมา 
จากการท ามหายทุธ์กบัพระศรีมยเุรศวร ปางขององคพ์ระพิฆเนศทรงมยรุา (หรือนกยงู 1 ใน 3 เทว
พาหนะ) เสด็จลงมาปราบสินธุอสุรา และไดส้ังหารโดยการบัน่ศีรษะของอสูรตนน้ี จนเกิด
ปาฏิหาริยท่ี์เลือดของอสูรฉาบทาไปทัว่สวรรค ์บนัดาลเป็นผงสีชาดท่ีใชใ้นการบูชาเทพเจา้ ท่ี

เรียกวา่ “ผงสินธุ” และยงัเป็นสถานท่ีเหล่าปัญจเทวตา ท่ีประกอบไปดว้ย พระศิวะ พระวษิณุ พระพรหม 
พระศกัติ และพระสุริยะ ไดท้รงขอใหพ้ระพิฆเนศเสด็จประทบั ณ สถานท่ีแห่งน้ีตลอดไป พระพิฆเนศจึง
เนรมิตสวยมัภูมูรติ ซ่ึงแสดงถึงการคุม้ครองหมู่บา้นแห่งน้ีสืบต่อไป ตามต านานปรากฎในคเณศปุราณะ 
(ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) จากนั้นน าท่านสักการะ 
เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมยุเรศวร (Shree Mayureshwar Ganapati Temple)  

 (เทวสถานที ่7)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์จะมีงวงหนัไปทางซา้ย โดยมีพระมเหสี 2 พระองค ์คือพระนางสิทธิ 
และพระนางพุทธะ ประทบัอยูท่ ั้ง 2 ดา้น  
เทวสถานแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัอาณาจกัรพาหามณี ตั้งอยูต่รงกลางของหมู่บา้นโมรากอน ลกัษณะ
ภายนอกจะปรากฏเสามินาเร่ตท์ั้งส่ีมุม มีทางเขา้ 4 ดา้น ยกก าแพงลอ้มรอบสูง 15 เมตร คลา้ยคลึงกบัมสัยดิ
ทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการป้องกนัการรุกรานเทวสถานแห่งน้ีในยคุสมยัโมกุล 

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีมยุเรศวร” จะได้รับมนตราทีป่ราศจากอุปสรรคทั้งปวง ภยนัตรายทีเ่ข้ามากแ็ผ้วพานมลายสูญ ॐ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิทธิธาเทค (Siddhatek) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองอามาดนาคา (Ahmadnagar) 
ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีพระวษิณุไดท้รงท าพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรงไดรั้บพรสมปรารถนา จนมี
ชยัเหนืออสูรมาธุและไกตภะอสุรา และยงัเป็นสถานท่ีประสูติของสองพระธิดาแห่งพระพรหม ผูเ้ป็นพระ
มเหสีแห่งองคพ์ระพิฆเนศ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ในช่วงเวลาท่ีพระพรหมก าลงัรังสรรคโ์ลก
และสรรพส่ิงต่างๆ ตามต านานปรากฎในคเณศปุราณะ (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีสิทธิวนิายกะ (Shree Siddhi Vinayak 
Temple) (เทวสถานที ่8)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ และงวงหนัไป
ทางขวา ซ่ึงมีความหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผูส้ักการะนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้เคร่งครัดใน
การสวดภาวนา เทวสถานแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นสถานท่ีเดียวท่ีมีพระสวยมัภูมูรติท่ีงวงหนัไปทางขวา 
วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาขนาดเล็ก มีถนนท่ีตดัตรงสู่เทวสถานแห่งน้ี ซ่ึงคาดวา่สร้างในช่วง
สมยัสงครามกาเจนดรากาด (Battle of Gajendragad) หรือสงครามระหวา่งอาณาจกัรมาราธากบั



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

อาณาจกัรมยัซอร์ โดยทหารระดบัสูงผูมี้นามวา่ พลโท ฮาลิพนั พาเดค (Lt. Gen. Haripant Phadake) แห่ง
อาณาจกัรมาราธา วหิารท่ีประดิษฐานสวยมัภูมูรติ มีความสูง 4.5 เมตร และมีดา้นกวา้งดา้นละ 0.75 เมตร 

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีสิทธิวนิายกะ” จะได้รับมนตราทีจ่ะประสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารงานทุกประการ ॐ 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทอูร์ (Theur) ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่เป็นสถานท่ี
ท่ีตั้งอาศรมของฤาษีกปิละ ผูค้รอบครองแกว้จินตามณีหรือแกว้สารพดันึกแห่งองคอิ์นทร์ และเป็นสถานท่ี
ท่ีพระพิฆเนศเสด็จลงมาช่วยแยง่ชิงแกว้จินตามณีจากคณราช โอรสแห่งกษตัริยอ์ภิจิตและพระนางกุนวดี ผู ้
ตกอยูใ่นอ านาจแห่งความโลภ สุดทา้ยคณราชถูกสังหารลง ณ ท่ีแห่งน้ี หลงัจากฤาษีกปิละไดรั้บแกว้จินดา

มณีคืนมา จึงไดอ้ธิษฐานขอองคพ์ระพิฆเนศใหป้ระทบัอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ีตลอดไป พระพิฆเนศ
จึงเนรมิตสวยมัภูมูรติเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งการประทบัอยู ่ฤาษีกปิละจึงไดถ้วายแกว้จินดา
มณีประดบัแด่องคเ์ทวรูป ตามต านานปรากฎในมุทคลปุราณะ (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถโคช้ปรับอากาศ) 
น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีจินดามณ ี(Shree Chintamani  
Temple) (เทวสถานที ่9)โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวง
หนัไปทางซา้ย พระเนตรของเทวรูปประดบัดว้ยเพชรนิลจินดาดา้นหลงัวหิารแห่งน้ี มี

ทะเลสาบคาดมัธีรธา (Kadambteertha Lake) ซ่ึงมีต านานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรามยณะ ในตอนท่ีฤาษีโคตร
มะไดส้าปแช่งพระอินทร์ ท่ีมาเสพสังวาสกบัภรรยาของตนผูมี้นามวา่นางกาลอจันา ซ่ึงเป็นแม่ของนาง
สวาหะ พาลี และสุครีพ หรือยา่ของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะไดส้าปใหพ้ระอินทร์มีโยนีข้ึนตามร่างกาย
จ านวนพนัโยนีหรือสหสัโยนี ท าใหร่้างกายองคอิ์นทร์เกินเป็นรูตามตวั โดยภายหลงัฤาษีโคตมะแนะน าให้
พระอินทร์ทรงบูชาพระพิฆเนศ เพื่อเป็นการขอขมากรรมและถอนค าสาป พระพิฆเนศไดท้รงโปรดพระ
อินทร์ดว้ยการใหส้รงน ้า ณ ทะเลสาบแห่งน้ี และรูตามร่างกายของพระอินทร์ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นดวงตา
แทน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ พระสหสัสนยั หรือเทพพนัตา  

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีจนิดามณ”ี จะได้รับมนตราแห่งความสมหวงัทุกประการ ดัง่ขอพรจากแก้วจนิดามณี ॐ 

เยน็ น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองปูเน่ 
ทีพ่กั โรงแรม HHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ของการเดินทาง เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ  

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางกลบัเมืองมุมไบ อิสระใหท้่านชมวถีิชีวติชาวเมืองทอ้งถ่ินและววิทิวทศัน์ริมสองฝ่ัง
ทาง จากนั้นน าท่านเดินทางสักการะ พระพฆิเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วดัสิทธิวนิายคั 
(Siddhivinayak Temple) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอินเดีย นบัถือกนัวา่เป็นองคป์ระธานของเทวรู
ปพระพิฆเนศทุกองคใ์นโลก โดยองคเ์ทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหนา้ตกักวา้ง 60 
เซนติเมตร โดยงวงหนัไปทางขวา ซ่ึงมีความหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาท่ีทนัใจ แต่ผูส้ักการะนั้น
ตอ้งเป็นผูท่ี้เคร่งครัดในการสวดภาวนา โดยดา้นขา้งขององคเ์ทวรูปจะปรากฏพระมเหสี 2 
พระองค ์คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ประทบัอยูท่ ั้ง 2 ดา้น 



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

***การขอพรจากพระพฆิเนศน้ัน เมื่อขอจากองค์พระพิฆเนศแล้ว มีความเช่ือว่าต้องไปกระซิบค าอธิษฐานกบั มุสิกะ หนูเทว
พาหนะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน าค าอธิษฐานของเราไปกราบทูลต่อพระพฆิเนศอกีคร้ัง*** 

**วดัสิทธิวนิายคัไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายภาพ หรือวดีีโอ รวมไปถึงอุปกรณ์ทีส่ามารถบันทกึภาพและวดิีโอเข้าไปภายใน** 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองมุมไบ 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านผา่นชม ถนนหลวงแห่งมารีนไดรว์ (Marine Drive) ท่ีสร้างบนพื้นท่ีถมทะเล ซ่ึงมีความ

ยาว 4.3 กิโลเมตรเรียบอ่าวมุมไบ ท่ีมีลกัษณะเหมือนสร้อยพระศอของพระราชินี  
 จากนั้นอิสระใหอิ้สระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากและของท่ีระลึกในการเดินทางมา

เยอืนเมืองมุมไบแห่งน้ี ณ ตลาดโคโลบา (Coloba Market) 
ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองมุมไบ 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองมุมไบ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร  

วนัที ่5 ของการเดินทาง เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร 

01.05 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติ Chhatrapati Shivaji เมืองมุมไบสู่กรุงเทพมหานครโดยสารการ
บิน Jet Airways (9W) เท่ียวบินท่ี 9W 062 

06.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ รายได้ส่วนหน่ึงหลงัหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนร่วมสร้างองค์พระพฆิเนศปางที ่33  
ณ พพิธิภัณฑ์เทพศรียนัตรา สาขา บางเลน จ.นครปฐม 

 
 

รายละเอยีดสายการบิน 

สายการบิน เทีย่วบิน เส้นทาง เวลา วนัทีใ่ห้บริการ 
Jet Airways 9W 061 BKK – BOM 05.55 – 08.50 ทุกวนั 
Jet Airways 9W 062 BOM - BKK 01.05 – 06.50 ทุกวนั 

 

 

**กรณเีดนิทาง 2-9 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ สามารถเลอืกวนัเดนิทางได้ทุกวนั 
จ านวนผู้เดินทาง  ต่อ กรุ๊ป ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็ก เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยวเพิม่ 

2-3 ท่าน (ไม่มหีัวหน้าทวัร์) 38,900 37,900 37,900 36,900 5,900 

4-5 ท่าน (ไม่มหีัวหน้าทวัร์) 37,900 36,900 36,900 35,900 5,900 

6-7 ท่าน (ไม่มหีัวหน้าทวัร์) 36,900 35,900 35,900 34,900 5,900 



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

8-9 ท่าน (ไม่มหีัวหน้าทวัร์) 35,900 34,900 34,900 33,900 5,900 

10 ท่าน + 1 หัวหน้าทวัร์ 36,900 36,900 36,900 35,900 5,900 

15 ท่าน + 1 หัวหน้าทวัร์ 32,900 33,900 33,900 32,900 5,900 
 

 

 

 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทวัร์  

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

3. ค่าอาหารทุกม้ือพร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (ตามระบุในรายการ) 

4. ค่าพาหนะท่องเท่ียวตลอดการเดินทาง 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋า (กรณีเดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป เดินทางพร้อมหวัหนา้ทวัร์) 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน 

7. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย 

8. ค่าวซ่ีาและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

9. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวทอ้งถ่ิน 

 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

2. ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว 

3. ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถอินเดีย (วนัละ 5 ดอลล่า 4 วนั รวม 20 ดอลล่า) 

5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย (วนัละ 50 บาท 4 วนั รวม 200 บาท) 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เอกสารเดินทาง ประกอบการยืน่วซ่ีา 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  

2. หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่งๆ ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 



 

ॐ โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะॐ 

“ผู้ใดต้องการความส าเร็จให้บูชาพระพฆิเนศ” 
“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขดัข้องทั้งปวงให้บูชาพระพฆิเนศ” 

3. รูปถ่ายสีหนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว ขนาด 2x2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (หา้มใส่เคร่ืองแบบราชการ) และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือ

รูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
1. กรุณาจองทวัร์ส ารองท่ีนัง่ มัดจ าค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท) ส าหรับการจองทวัร์  
2. ส่วนทีเ่หลอืต้องช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนัท าการ  
 


