
           ออกเดินทางสูอินเดีย ประเทศท่ีมีเอกลักษณและ
วัฒนธรรมอันโดดเดน แหลงประวัติศาสตรสําคัญทางพุทธศาสนา
พรอมออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมากประสบการณ ดูแล
แบบจัดเต็มใหทุกทาน อ่ิม ฟน ไปพรอมๆกัน 

Hotel Suba International /
Hotel Kohinoor Continental 
Hotel Orchid 
Hotel Sayaji 
Hotel The fern 

โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

BACONTRIP PRESENT

INDIA

5วัน4คืน

@bacontrip
www.bacontrip.com

m.me/bacontrip

Travel will healing anything like a bacon

http://www.bacontrip.com/?fbclid=IwAR0bKKU7kFKWKkE3YradYsPU2cgFtvw03FgR-7kqad7N5DetqB8pobsFW8k


INDIA

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมุมไบ  
Hotel Suba

International
หรือเทียบเทา

DAY 2 มาหัท -  วัดศรีวรัทวินายัก - Ballaleshvara - ปูเน  
Hotel Orchid
หรือเทียบเทา

DAY 3
Maha  Ganpati  Temple

Shri Girija Mataji Temple - Vigneshwar Temple 
 

Hotel Sayaji
หรือเทียบเทา

DAY 4
Mayureshwar Vinayak Temple

Chintamani Temple - siddhivinayak temple
 

Hotel The fern
หรือเทียบเทา

DAY 5

Dagduseth Ganesh Temple
siddhivinayak temple

Mahalaxmi Temple - Krishna Temple
ทาอากาศยานมุมไบ

 -

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร



INDIA DAY 1

พบกับทีมงานเบคอนทริปท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงทาอากาศยานมุมไบ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel Suba International / Hotel Kohinoor Continental

หรือเทียบเทา



INDIA DAY 2

วัดศรีวรัทวินายัก
 นําทานสักการะ วัดที่เช่ือกันวาถามาสักการะ
พระพิฆเนศท่ีวัดศรีวรัทวินายักแลว 
จะทําใหหายปวยจากโรคภัยไขเจ็บท้ังปวงและ
ทําใหสุขภาพแข็งแรง

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดศรีบัลลาเลศวา 
(Sri Ballaleshwar)

นําทานสักการะพระพิฆเนศท่ีวัดบัลลาเลสวา
เช่ือวาถามาสักการะท่ีน่ีจะไดรับพรทุกๆอยาง
จากองคมหาเทพ

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel Orchid หรือเทียบเทา



INDIA DAY 3

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel Sayaji หรือเทียบเทา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

Maha Ganpati Temple
 นําทานนําทานสักการะพระพิฆเนศ เปนที่
นับถือเปนอยางมาก องคเทวรูปยังรายลอมไป
ดวยทองคําสุกปรั่งมากถึง 8 กิโลกรัมอีกดวย

Shri Girija Mataji Temple
นําทานสักการะบูชาวัดที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับ
ถ้ําของชาวพุทธ วัดน้ีต้ังตระหงานอยูทามกลางหมู
ถ้ําจํานวน 18 ถ้ํา ซึ่งเปนตนกําเนิดของศาสนาพุทธ

Vigneshwar Temple
นําทานสักการะศรีวิฆเนศวร เช่ือกันวาหากผู
ใดกลาวบูชาพระนาม "ศรีวิฆเนศวร" กอนทํา
การใดๆ การน้ันจะประสบความสําเร็จและ
จะไมเกิดอุปสรรคใดๆ จากวิฆนาสูร (อสูรแหง
อุปสรรค)

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


INDIA DAY 4

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel The fern หรือเทียบเทา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

Mayureshwar Vinayak Temple
 นําทานนําทานสักการะพระพิฆเนศ วัดอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายคณปตยา นิกายที่นับถือพระ
พิฆเนศเปนเทพเจาสูงสุด ภายในวัดมีรูปปน
พระพิฆเนศมากถึง 23 ปางอีกดวย

Chintamani Temple
นําทานสักการะ1 ใน 8 วัดใหญ ดานในวัดน้ีมีจุด
เดนตรงที่มีวัดหรือศาลเล็กๆ ของพระอิศวร 
พระวิษณุลักษมี และหนุมาน รวมถึงศาลอื่นๆ อีก
มากมายใหไหวขอพรกัน

siddhivinayak temple
นําทานสักการะวัดพระพิฆเนศอายุกวา 200
ปที่ต้ังอยูท่ีเมืองมุมไบ เมืองสําคัญของประเทศ
อินเดีย หน่ึงในวัดพระพิฆเนศท่ีสําคัญที่สุด
ในอินเดีย

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


INDIA DAY 5

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

Dagduseth Ganesh Temple
 นําทานนําทานสักการะพระพิฆเนศ เปนหน่ึงใน
โบสถพราหมณท่ีมีผูเดินทางมาสักการะมาท่ีสุด
และมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 100 ป 

Mahalaxmi Temple
นําทานสักการะพระมหาลักษมี วัดฮินดูทีสํ่าคัญที่
อุทิศใหกับเทพธิดาแหงความม่ังคั่ง

siddhivinayak temple
นําทานสักการะวัดพระพิฆเนศอายุกวา 200 ป
ที่ต้ังอยูที่เมืองมุมไบ เมืองสําคัญของประเทศ
อินเดีย หน่ึงในวัดพระพิฆเนศที่สําคัญท่ีสุด
ในอินเดีย

Krishna Temple
นําทานสักการะเทพเจาองคสําคัญในศาสนาฮินดู
หน่ึงในแปดอวตารของพระวิษณุ พระกฤษณะเปน
เทพเจาแหงการปกปองดูแล, ความเมตตา 
ความออนโยน และความรัก

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://hmong.in.th/wiki/Hindu_temple
https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


INDIA DAY 5

นําทุกทานเดินทางสูทาอากาศยานมุมไบ เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


