
 

 
 

 

 

ตามรอยพระพฆิเนศ รับมนตราแห่งความส าเสร็จ 
ตามรอยพระพิฆเนศ น้อมรับมนตราแหง่ความส าเร็จ ณ ประเทศอินเดีย 
 

พร้อมร่วมเดินทางไปกับ          และ คุณบิ๊ก 

อาจารย์ เชียง         ผู้บริหารเฮงเชียงทัวร ์
( ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ ) 

 

 

 
 

 

พร้อมน าท่านไหว ้
พระพิฆเนศที่เกิดขึ้น 

เองตามธรรมชาติทั้ง  

8 แห่ง 
ต้อนรับปีใหม่ 2561 กับวันเดินทางที่ 19 – 24 ม.ค. 2561 กับราคาพิเศษ 
 

ทริปมหามงคล...” อัฎฐวินายักยาตราแห่งพิฆเนศวรเทวา” 

ราคาท่านละ



 

วันแรก              (19 ม.ค. 2561) สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมุมไบ  

16.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก 4 เคาน์เตอร์ 
D  เพื่อท าการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ... ให้การต้อนรับและ
คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

18.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน  
ไทย เที่ยวบินที ่TG 317 

22.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CHHATRAPATI SHIVAJI เมืองมุมไบ อาคารผุ้
โดยสารระหว่างประเทศ หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว… น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของมหานครมุมไบ 

 เมืองมุมไบ เมืองหลวงของรัฐมหารัชตะ ซึ่งเป็นมหานครล าดับที่ 2 ของประเทศอินเดียรอง
จากกรุงนิวเดลลี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลก ในอดีตเมือง
มุมไบใช้ชื่อว่า เมืองบอมเบย์ (BOMBAY) ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อในปีคริสต์ศักราช 1996  

 ปัจจุบันเมืองมุมไบ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการบันเทิง ซึ่งติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วย เนื่องจาก เมืองมุมไบเป็นที่ต้ังของธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ที่มี
เงินลงทุนหมุนเวียนจ านวนมหาศาล และเป็นที่ ต้ังของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และ
นิวเคลียร์ที่ส าคัญที่สุดของประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
BOLLYWOOD ด้วย 

     จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองมุมไบ 
    พักที่ THE LALIT MUMBAI    

 
วันทีส่อง            (20 ม.ค. 2561) เมืองมุมไบ – หมู่บ้านมาหัส – หมู่บ้านปาลี – เมืองปูเน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
หลังอาหาร น าท่านสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมือง
มุมไบ ณ   เทวาลัยสิทธิวินายัค (SIDDHIVINAYAK 
TEMPLE) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย นับถือกันว่า
เป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองค์ใน
โลก โดยองค์เทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร 
และหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร โดยงวงหันไป
ทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่
ทันใจ แต่ผู้สักการะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการสวดภาวนา โดยด้านข้างขององค์เทวรูป
จะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ประทับอยู่ทั้ง 2 ด้าน 



 

 *** การขอพรจากพระพิฆเนศนั้น เมื่อขอจากองค์พระพิฆเนศแล้ว มีความเชื่อว่าต้องไป
กระซิบค าอธิษฐานกับ มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน าค าอธิษฐาน
ของเราไปกราบทูลต่อพระพิฆเนศอีกครั้ง *** 

 *** วัดสิทธิวินายัคไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายภาพ หรือกล้องวีดีโอ รวมไปถึง
อุปกรณ์ท่ีสามารถบันทึกภาพและวิดีโอเข้าไปภายใน *** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ HOTEL ST.REGIS MUMBAI เมืองมุมไบ 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองปาลี (PALI) ต้ังอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไรกาด 

(RAIGAD) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่เด็กหนุ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับ
นางอินทุมาตี และเป็นผู้นับถือนิกายคณะพัทยะ (GANABADYA) หรือนิกายที่นับถือ
พระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด ได้ถูกพ่อของตนหรือนายกัลป์ยันท าลายแท่นพิธีบูชา เขวี้ยง
หินพระคเณศทิ้ง และได้ท าร้ายเด็กหนุ่มผู้นี้ จนกระทั่งพระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพร
ให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถานแห่งนี้พร้อมกับสวยัมภูมูรติ ณ ที่แห่งนี้ ตาม
ต านานปรากฏในคเณศปุราณะ  

 จากนั้น น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวร  (SHREE 

BALLALESHWAR TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 
และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร 
ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบ
ขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูป 

 บริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (SHREE DHUNDI TEMPLE) 
ที่ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหินพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน 
บิดาของเด็กหนุ่มบัลลาเขวี้ยงทิ้ง 

 



 

                    
                 ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีบัลลาเลศวร” จะได้รับมนตราแห่งความสมบูรณ์  

                    พูนสุขที่บังเกิดต่อครอบครัว ॐ 

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่เมืองปูเน่ (ปูน่า) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นริมสองฝั่งทาง  (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
โดยรถโค้ชปรับอากาศ) 

 เมืองปูเน่ (ปูน่า) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศอินเดีย ที่ต้ังอยู่บริเวณที่
ราบสูงเดคคานริมฝั่งแม่น้ ามุธะ (MUTHA RIVER) ในอดีตเมืองปูเน่ยังเคยเป็นศูนย์กลาง
อ านาจของอาณาจักรมาราธา (MARATHA EMPIRE) ภายใต้การปกครองของผู้ปกครอง
แคว้น พระเจ้าชาตปตี ชาห์วาจิ (CHATRAPATI SHAVAJI) ในปีคริสต์ศักราช 847 ต่อมา
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุ่งเรืองที่สุดเมื่อได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวง
ด้านการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการแต่งต้ังต าแหน่งที่เทียบเท่ากับประธานาธิบดีแห่ง
อาณาจักรมาราธา  

 เมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของแคว้น 
มหารัชตะ โดยที่เมืองปูเน่นั้นมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจัย
และค้นคว้าของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา 
การจัดการและการอบรม ที่เป็นจุดเด่นที่ดึงดูด นักเรียนนักศึกษาและศาสตราจารย์จาก
ทางทวีปแอฟริกา (AFRICA) อาเซียน (ASEAN) และตะวันออกกลาง (MIDDLE EAST) 

 จากนั้น น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักในเมืองปูเน่  
               พักที ่SHERATON GRAND PUNE BUND GARDEN HOTEL พร้อมรับประทานอาหารค่ า 
  
วันทีส่าม            (21 ม.ค. 2561)        เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเทอูร์ – เมืองสิทธาเทค –  
                                                   หมู่บ้านโมรากอน – เมืองปูเน่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทอูร์ (THEUR) ต้ังอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูเน่ 

ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ต้ังอาศรมของฤาษีกปิละ ผู้ครอบครองแก้วจินตามณีหรือ
แก้วสารพัดนึกแห่งองค์อินทร์ และเป็นสถานที่ที่พระพิฆเนศเสด็จลงมาช่วยแย่งชิงแก้วจิน
ตามณีจากคณราช โอรสแห่งกษัตริย์อภิจิตและพระนางกุนวดี ผู้ตกอยู่ในอ านาจแห่งความ
โลภ สุดท้ายคณราชถูกสังหารลง ณ ที่แห่งนี้ หลังจากฤาษีกปิละได้รับแก้วจินดามณีคืนมา 
จึงได้อธิษฐานขอองค์พระพิฆเนศให้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิต



 

สวยัมภูมูรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ ฤาษีกปิละจึงได้ถวายแก้วจินดามณี
ประดับแด่องค์เทวรูป ตามต านานปรากฎในมุทคลปุราณะ  

 จากนั้น น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีจินดามณี (SHREE 

CHINTAMANI  TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และ
งวงหันไปทางซ้าย พระเนตรของเทวรูปประดับด้วยเพชรนิลจินดา 

 
 

 
ด้านหลังวิหารแห่งนี้ มีทะเลสาบคาดัมธีรธา (KADAMBTEERTHA LAKE) ซึ่งมีต านานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องรามยณะ ในตอนที่ฤาษีโคตรมะได้สาปแช่งพระอินทร์ ที่มาเสพสังวาสกับ
ภรรยาของตนผู้มีนามว่านางกาลอัจนา ซึ่งเป็นแม่ของนางสวาหะ พาลี และสุครีพ หรือย่า
ของหนุมาน โดยฤาษีโคตรมะได้สาปให้พระอินทร์มีโยนีขึ้นตามร่างกายจ านวนพันโยนี
หรือสหัสโยนี ท าให้ร่างกายองค์อินทร์เกินเป็นรูตามตัว โดยภายหลังฤาษีโคตมะแนะน าให้
พระอินทร์ทรงบูชาพระพิฆเนศ เพื่อเป็นการขอขมากรรมและถอนค าสาป พระพิฆเนศได้
ทรงโปรดพระอินทร์ด้วยการให้สรงน้ า ณ ทะเลสาบแห่งนี้ และรูตามร่างกายของพระอินทร์
ได้แปรเปลี่ยนเป็นดวงตาแทน จึงเป็นที่มาของชื่อ พระสหัสสนัย หรือเทพพันตา  

 ॐ  หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีจินดามณี” จะได้รับมนตราแห่งความ

สมหวังทุกประการ ดั่งขอพรจากแก้วจินดามณี ॐ 



 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิทธิธาเทค (SIDDHATEK) ต้ังอยู่ในเขตปกครองของเมือง
อามาดนาคา (AHMADNAGAR) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่พระวิษณุได้ทรงท าพิธี
บูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับพรสมปรารถนา จนมีชัยเหนืออสูรมาธุและไกตภะอสุรา 
และยังเป็นสถานที่ประสูติของสองพระธิดาแห่งพระพรหม ผู้เป็นพระมเหสีแห่งองค์พระ
พิฆเนศ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ในช่วงเวลาที่พระพรหมก าลังรังสรรค์โลกและ
สรรพสิ่งต่างๆ ตามต านานปรากฎในคเณศปุราณะ  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในรูปแบบกล่องจากภัตตาคารไทยในเมืองปูเน่  
 หลังอาหาร น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (SHREE 

SIDDHI VINAYAK TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และ
งวงหันไปทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทันใจ แต่ผู้สักการะนั้นต้องเป็นผู้
ที่เคร่งครัดในการสวดภาวนา เทวสถานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีพระสวยัมภูมูรติ
ที่งวงหันไปทางขวาวิหารแห่งนี้ต้ังอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก มีถนนที่ตัดตรงสู่เทวสถานแห่งนี้ 
ซึ่งคาดว่าสร้างในช่วงสมัยสงครามกาเจนดรากาด (BATTLE OF GAJENDRAGAD) หรือ
สงครามระหว่างอาณาจักรมาราธากับอาณาจักรมัยซอร์ โดยทหารระดับสูงผู้มีนามว่า พล
โท ฮาลิพัน พาเดค (LT. GEN. HARIPANT PHADAKE) แห่งอาณาจักรมาราธา วิหารที่
ประดิษฐานสวยัมภูมูรติ มีความสูง 4.5 เมตร และมีด้านกว้างด้านละ 0.75 เมตร 

 ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีสิทธิวินายกะ” จะได้รับมนตราที่จะประสบ

ความส าเร็จในหน้าที่การงานทุกประการ ॐ 



 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโมรากอน (MORGAON) หรือหมู่บ้านนกยูง ซึ่งตัว
หมู่บ้านมีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายกับนกยูง อีกทั้งในอดีตยังเป็นที่พ านักของฝูงนกยูง
จ านวนมาก หมู่บ้านแห่งนี้ต้ังอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่
ที่ศีรษะของอสูรสินธุตกลงมา จากการท ามหายุทธ์กับพระศรีมยุเรศวร ปางขององค์พระ
พิฆเนศทรงมยุรา (หรือนกยูง 1 ใน 3 เทวพาหนะ) เสด็จลงมาปราบสินธุอสุรา และได้
สังหารโดยการบ่ันศีรษะของอสูรตนนี้ จนเกิดปาฏิหาริย์ที่เลือดของอสูรฉาบทาไปทั่วสวรรค์ 
บันดาลเป็นผงสีชาดที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า ที่เรียกว่า “ผงสินธุ” และยังเป็นสถานที่เหล่า
ปัญจเทวตา ที่ประกอบไปด้วย พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระศักติ และพระสุริยะ ได้
ทรงขอให้พระพิฆเนศเสด็จประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตสวยัมภู
มูรติ ซึ่งแสดงถึงการคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้สืบต่อไป ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ 

 หลังจากนั้น น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีมยุเรศวร (SHREE 

MAYURESHWAR GANAPATI TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้จะมีงวงหันไปทางซ้าย 
โดยมีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ประทับอยู่ทั้ง 2 ด้าน  
เทวสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพาหามณี ต้ังอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านโมรากอน 
ลักษณะภายนอกจะปรากฏเสามินาเร่ต์ทั้งสี่มุม มีทางเข้า 4 ด้าน ยกก าแพงล้อมรอบสูง 15 
เมตร คล้ายคลึงกับมัสยิดทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการป้องกันการรุกรานเทวสถานแห่ง
นี้ในยุคสมัยโมกุล 

ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีมยุเรศวร” จะได้รับมนตราที่ปราศจาก

อุปสรรคท้ังปวง ภยันตรายท่ีเข้ามาก็แผ้วพานมลายสูญ ॐ 



 

เย็น น าท่านเที่ยวชมและสักการะ วัดดักดูเชท์ 
ฮาลไว คณปตี (DAGDUSHETH HALWAI 
GANAPATI TEMPLE) หรือวิหารสร้างอุทิศ
ให้ พ ร ะพิ ฆค เณศที่ เ ป็ นสัญลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมและความมีชื่อเสียงของเมืองปูเน่  
ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆคเณศทรงเครื่อง
ทองค า ซึ่งในเทศกาลกันปาตีหรือเทศกาล
คเณศจตุรถีของทุกปีจะมีการย้ายพระพิฆ
คเณศทรงเครื่องออกมาประดิษฐานยังศาลาที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จาริก
แสวงบูญจ านวนมหาศาลได้เข้ามาชมและสักการะองค์เทวรูปของพระพิฆคเณศเพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตของผู้สักการะวัดแห่งนี้ สร้างโดยพ่อค้าขนมหวานนามว่า ศรีมันตรา ดักดูเชท์ 
ฮาลไว (SHREEMANTA DAGDUSHETH HALWAI) ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1883 ซึ่งเขา
ได้สูญเสียบุตรชายจากกาฬโรค อันน ามาซึ่งความโศกเศร้า เพื่อเป็นการปลดปล่อย
พันธนาการแห่งความทุกข์ มีคนแนะน าเขาให้สร้างเทวรูปพระพิฆคเณศ และเทวรูปเทพทัต
ตะไตรยะ แต่สุดท้ายสร้างได้เพียงเทวรูปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็นวิหารแห่งพระพิฆ
คเณศแห่งนี้ดังเช่นในปัจจุบัน 

 ต่อจากนั้น น าท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนลักษมี ที่เป็นถนนยอดนิยมของเมือง 
 ปูเน่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวรรค์ส าหรับนักช้อปปิ้ง 
ค่ า น าท่ าน เ ดินทาง เข้ าสู่ ที่ พั ก ใน เมื องปู เน่  ณ  SHERATON GRAND PUNE BUND 

GARDEN HOTEL พร้อมรับประทานอาหารค่ า 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี่                 (22 ม.ค. 2561) เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ –  
                                                   เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 



 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลนยาดรี (LENYADRI) ต้ังอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูเน่ ซึ่งมี
ความเชื่อว่า เป็นสถานที่ก าเนิดพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระแม่ปารวตี ปางหนึ่งของ
พระอุมาเทวี ทรงท าพิธีของบุตร โดยจ าเป็นต้องบ าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในถ้ า 
ระยะเวลาผ่านไป  12 ปี จนกระทั่งถึงวันแรม 4 ค่ า เดือน 9 หรือวันคเณศจตุรถีในปัจจุบัน 
พระแม่ปารวตีได้ทรงปั้นหุ่นดินเหนียวและท าการประกอบพิธีกรรมต่ออยู่นั้น ผลแห่งการ
บ าเพ็ญเพียรภาวนาได้สัมฤทธิ์ผล รูปป้ันดินเหนียวกลับกลายมามีชีวิตเป็นองค์พระพิฆเนศ
ในวัยเยาว์ที่มีพระชนม์มายุ 10 พรรษา หรือที่เรียกปางอวตารนี้ว่า “บาล คณปติ” ตาม
ต านานปรากฏในคเณศปุราณะ 

 จากนั้น น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (SHREE 

GIRIJATMAKA TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และงวง
หันไปทางซ้ายเทวสถานแห่งนี้เป็นเทวสถานแห่งเดียวที่มีลักษณะแตกต่างจากเทวสถาน
แห่งอื่น เนื่องจากเป็นเทวสถานที่อยู่ภายในหมู่ถ้ า ที่มีถ้ ารวมกัน 18 ถ้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ถ้ าของทางศาสนาพุทธ โดยเทวสถานแห่งนี้อยู่ภายในถ้ าอันดับที่ 8 ที่หันหน้าไปทางทิศใต้  
และใช้วิธีการขุดเจาะถ้ าเป็นโพรงเข้าไป มีบันไดทางขึ้น 307 ขั้น ภายในเทวสถานมีขนาด
พื้นที่ ด้านยาว 15.90 เมตร ด้านกว้าง 15.30 เมตร และมีความสูง 2.10 เมตร ภายในเทวส
ถานแห่งนี้ไม่มีการใช้หลอดไฟให้แสงสว่าง โดยใช้แสงสว่างจากแสงของพระอาทิตย์ 

        หมายเหตุ   เทวสถานแห่งนี้จ าเป็นต้องเดินขึ้นภูเขา ขอแนะน าให้เตรียมรองเท้าที่สะดวกต่อการเดิน) 

 ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีคีรีจัตมากา” จะได้รับมนตราที่จะประสบ

ความส าเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง ॐ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในรูปแบบกล่องจากภัตตาคารไทยในเมืองปูเน่  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาร์ (OZHAR) ต้ังอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูเน่ เป็นสถานที่

พระพิฆเนศได้รับการบูชาจากเหล่าฤาษีให้ลงมาปราบวิฆนาสูร ผู้ซึ่งเกิดจากการสร้างของ



 

พระอินทร์ เพื่อลงมาท าลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แห่งนครเหมวัติ แต่กลับท าลาย
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในโลก ภายหลังวิฆนาสูรได้ยอมศิโรราบต่ออิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระ
พิฆเนศ และอสูรตนนี้ได้ร้องขอให้พระพิฆเนศ ให้ใช้ชื่อผสมรวมกับของตนกับสวยัมภูมูรติ
แห่งนี้ว่า “พระศรีวิฆเนศวร” ท่ีมีความหมายว่า ผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ตามต านาน
ปรากฏในมุทคลปุราณะ  

 
      น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวิฆเนศวร (SHREE     

  VIGANESHWAR TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศ  
 ตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตรประดับด้วยทับทิม พระนลาฏ 
(หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร และพระนาภี (สะดือ) ประดับด้วยอัญมณี โดยมีพระนางสิทธิ
กับพระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 

 เทวสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ประมาณปีคริสต์ศักราชที่ 1785 โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดย
ด าริของ พลเอกชิมาจิ อัปป้า (SHIMAJI APPA) แห่งแคว้นมหารัชตะ หลังมีชัยชนะจาก
สงครามกับโปรตุเกสที่ปกครองครองแคว้นวาไซและซาชต้ี ซึ่งเทวสถานแห่งนี้ต้ังอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าคูคาด้ี (KUKADI RIVER)  

 ॐ หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีวิฆเนศวร” จะได้รับมนตราที่จะประสบ

ความส าเร็จในหน้าที่การงานทุกประการโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆท้ังปวง ॐ 

 ต่อจากนั้น น าท่านเดินทางสู่  เมืองรานจานกอน (RANJANGOAN) ต้ังอยู่ ในเขต
ปกครองของเมืองปูเน่ ตามฮินดูคติ ถือว่าเมืองรานจานกอน คือเมืองมณีปุระ ซึ่งเป็น
สถานที่ที่พระศิวะได้ทรงท าพิธีบูชาพระพิฆเนศ และทรงได้รับพรสมปรารถนา จนสามารถ
สังหารตรีปุราสูรด้วยธนูเพียงดอกเดียว ตรีปุราสูรนั้น เป็นบุตรของฤาษีคฤตสมาชที่เกิด
จากการจาม และเป็นอสูรผู้บูชาและได้รับพรจากพระพิฆเนศ ตามต านานปรากฏในคเณศ
ปุราณะ 



 

 
 
 น าท่ านสักการะ  เทวรูปพระพิฆ เนศ ณ เทวสถานศรีมหาคณปติ  (SHREE 

MAHAGANAPATI TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 
และงวงหันไปทางซ้าย และพระนลาฏ (หน้าผาก) มีลักษณะกว้าง โดยมีพระนางสิทธิกับ
พระนางพุทธะ 2 พระมเหสี ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 

 ॐ  หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระมหาคณปติ” จะได้รับมนตราที่จะประสบ

ความส าเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ॐ 
ค่ า น าท่ าน เ ดินทาง เข้ าสู่ ที่ พั ก ใน เมื องปู เน่  ณ  SHERATON GRAND PUNE BUND 

GARDEN HOTEL พร้อมรับประทานอาหารค่ า 
 
วันทีห่้า              (23 ม.ค. 2561)                      เมืองมุมไบ – หมู่บ้านมาหัสประตูชัยแห่งอินเดีย- 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาหัส (MAHAD) ต้ังอยู่ในเขตการปกครองของเขต

ไรกาด (RAIGAD) ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นสถานที่ที่พระศรีวรทาวินายกะ (ผู้ประทานพรอัน
ยิ่งใหญ่) อวตารขององค์พระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรแก่ฤาษีคฤตสมาชผู้ต้องค าสาป 
ตามต านานปรากฏในคเณศปุราณะ และมุทคลปุราณะ 

 จากนั้น น าท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (SHREE 

VARADA VINAYAK TEMPLE) โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 
และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี้ได้รับแสงสว่าง
จากตะเกียงน้ ามันที่มีความเชื่อว่าไม่เคยมอดดับต้ังแต่ปีคริสต์ศักราช 1892  โดยวิหารแห่ง
นี้มีพื้นที่ประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดม
ท าด้วยทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ 
ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจ านวน 4 เชือก ประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ด้าน  



 

 
 ॐ  ห า กผู้ ใ ดม า เ ค า รพสั ก ก า ร ะ  “ พ ร ะศ รี ว รท า วิ น า ยก ะ ”  จ ะ ไ ด้ รั บ 

มนตราที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ॐ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม SAHIL SAROVAR PORTICO เมืองโลนาวาละ 
 หลังอาหาร น าคณะเดินทางกลับสู่เมืองมุมไบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์

และวิถีชีวิตชนพื้นเมืองตลอดริมสองฝั่งทาง 
ณ มุมไบ น าท่านเดินทางสักการะ 
พระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความ
ร่ ารวยมั่งค่ัง พระชายาของพระ
นารายณ์ ณ เทวสถานมหาลักษมี 
(MAHALAKSHMI TEMPLE) ซึ่งเป็น
เทวสถานท่ีมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากใน
เมืองมุมไบ  โดยเทวสถานแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1831 
โดยนักธุรกิจนามว่า มร.ทักจี ดาดาจี (DHAKJI DADAJI)  

 เทวสถานแห่งนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า ในระหว่างการก่อสร้างเมืองมุมไบนั้นประสบปัญหาการ
ก่อสร้างอยู่หลายครั้ง ครั้นเมื่อวิศวกรหนุ่มนามว่า มร.ปาทาเร่  พราภู (PATHARE 
PRABHU) เกิดนิมิตรพบพระแม่ลักษมีมาประทานพรและให้ทรงสร้างเทวสถานบูชา
พระองค์ท่าน วิศวกรหนุ่มจึงได้ปฏิบัติตามและประสบผลส าเร็จในการก่อสร้าง 



 

จากนั้น น าท่านชม ประตูชัยแห่งอินเดีย 
(GATEWAY OF INDIA) ที่สร้างขึ้นเพื่อ
รั บ เ ส ด็จฯ  พ ระ เจ้ า จอร์ จที่  5 (KING 
GEORGE V) และพระราชินีแมรี (QUEEN 
MARY) สู่อินเดียเมื่อปี ค.ศ. 1911 ต้ังอยู่
ริมฝั่งทะเลทิศใต้ของเมือง และเป็นจุดที่
ทหารอังกฤษที่ปกครองประเทศอินเดีย
เดินทางออกจากประเทศอินเดีย หลังวัน
ประกาศอิรภาพของประเทศอินเดีย เมื่อปีคริสต์ศักราช 1947 
ต่อจากนั้น น าท่านเยี่ยมชม THE TAJ 

MAHAL PALACE HOTEL โรงแรมที่มี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดในเมืองมุมไบ ซึ่งสถานที่
ต้ังอยู่ ใกล้กับ ประตูชัยแห่งอินเดีย 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับร้านหนังสือ 
ร้านกาแฟและคาเฟ่ภายในโรงแรม  

 หลังจากนั้น อิสระให้อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากและของที่ระลึก
ในการเดินทางมาเยือนเมืองมุมไบแห่งนี้ ณ ย่านถนนโคโลบา (COLOBA CAUSEWAY) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร GLOBAL FUSION (ร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น-จีน) 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองมุมไบ  
 
วันที่หก              ( 24 ม.ค. 561)  สนามบินเมืองมุมไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

02.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 352 สู่กรุงเทพฯ 
 05.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 


