GRAND INDIA
โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ปูเน่ = เส้นทางไหว้พระพิฆเนศ เส้นทางจาริกแสวงบ ุญบูชา
มหาเทพพระพิฆเนศ แห่งความสาเร็จ มหาเทพแห่งปัญญาเพื่อขอ
ความสาเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอ ุปสรรค
ทัง้ มวล ประทานความร ้ ู ความมีโชค มีทรัพย์
อจันตา-เอลโลร่า = ชมความสวยงามของถ้ามรดกโลก
ออรังกาบัด = ชมความสวยงามของมินิทชั มาฮาลแห่งภาคใต้

วันแรก
23.30 น.

วันทีส่ อง
02.25 น.
05.40 น.

จากนั้น

เทีย่ ง

สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 (ชั้น3) เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
เคาน์ เตอร์ 11-12 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
แก่ท่าน
สนามบินดอนเมือง – มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิ ทธิวนิ ายัก – เกาะช้ าง - ปูเน่
เหิ รฟ้าสู่ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL218
(เวลาอินเดียช้ ากว่ าเวลาไทย 1.30 ชั่วโมง )
เดินทางถึง สนามบินมุมไบ นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ จากนั้นนาท่านชม
วัดมหาลักษมี (Mahalakshmi Temple) ซึ่ งเป็ น
วัด เก่ า แก่ แ ห่ งเมื องกลหาปุ ร ะ สร้ า งเพื่ อถวาย
พระนางมหาลักษมี เทพแห่ งความเจริญรุ่งเรื อง
ซึ่ งชาวบ้านรู ้ จกั กันในนาม Amba Bai วัดนี้ ถูก
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า Karandev แห่ งราชวงศ์
Chalukya ในศตวรรษที่ 7
เดิ นทางสู่ วัดสิ ทธิวินายัก (Sidhivinayak Temple) เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ย งที่สุดในเมืองมุมไบ
และเป็ นวัด ที่ นัก แสดง นัก การเมื อง และผู ้มี
ชื่อเสี ยงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็ นอย่างมาก
ชาวอินเดียมีความเชื่ อว่าครั้งหนึ่ งในชี วิตหากมี
โอกาสก็จะต้องเดิ นทางมาสักการะพระสิ ทธิ วิ
นายักอวตารปางหนึ่งของ
พระพิฆเนศอธิษฐานขอพรจากท่ านดังใจ
ต้ องการ
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร

บ่าย

เดินไปยังท่าน้ าตรง GATEWAY OF INDIA เพื่อทาการขึ้นเรื อโดยสารเดินทางสู่ “เกาะช้ าง”
(Elephant Island) หรื อ“ฆรบุรี” (เรื อไม้ขนาดไซด์
บรรจุ ผู ้โ ดย สารได้ถึ ง 50 ท่ า นจะออกจากท่ า
ประมาณทุกๆ ครึ่ งชัว่ โมงออกจากเกาะไปประมาณ
45 นาที ) ภายหลัง ที่ เ รื อแล่ น ออกจากท่ า น้ าท่ า น
สามารถเก็บบันทึกภาพประตูชยั ที่อยูต่ ิดกับโรงแรม
สุ ดหรู ทชั มาฮาล จะได้ชมภาพทิวทัศน์ของท่าเมือง
มุ มไบตลอดเส้นทางเดิ นทางท่านจะสามารถเห็ น
ฐานทัพเรื อของอินเดียระหว่างทางสู่ เกาะด้วย
เที่ยวชม ถ้าช้ าง (Elaphanta caves) ตั้งอยู่บนเกาะ
กลางอ่ า วหน้า เมื อ งมุ ม ไบประมาณ 1500 กว่ า ปี
มาแล้วกษัตริ ยร์ าชวงศ์ไตรกูฏกะปกครองดินแดนที่
ราบสู งเผ่าเดคข่ านตะวันตกของอินเดี ยได้มีรับสั่ง
ให้ทาการสร้างถ้ านี้ ข้ ึนเพื่ออุทิศถวายเป็ นเทวส
ถานแด่ อ งค์ พ ระศิ ว ะเทพ จากนั้ น น าท่ า นนั่ ง
รถไฟจิ๋ ว ( วิ่ ง โดยไม่ มี ค นขับ เนื่ อ งมาจากใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุม) ระยะทางไม่
ถึงกิ โลเมตรก็ถึงที่หมายรถไฟจะทาการจอดให้
ลงพร้อมเดินขึ้นเขาเพื่อไปเยี่ยมชมถ้ าช้างตลอด
ทางขึ้นจะมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ นของมาวางขายอยูเ่ กลื่อนกลาดผนังถ้ าส่ วนแรกจะเป็ นภาพสลัก
ตอน“ศิวนาฎราช” ลักษณะพระศิวะเจ้าทรงแสดงการฟ้ อนราโดยกระบวนท่านาฏยศาสตร์
108ท่าเพื่อให้อฎั จักรทุกสิ่ งในจักวาลเคลื่อนที่ไปอย่างสมดุ ล (คล้ายกับปราสาทพนมรุ ้ง)
กลางถ้ ามีประติมากรรมรู ปมเหศวรตรี มูรติ“ หรื อพระศิว3หน้าหรื อรู ปปั้น 3 เศียร มีความสู ง
เกื อบ 20 ฟี ด (TRIMURTI ) พระพักตร์ ตรงกลางเป็ นพระศิวะผูเ้ มตตากรุ ณาหรื อเรี ยกว่า “
จันทรเศษมู รติ “ พระพักตร์ ทางด้านซ้าย จะเป็ นพระศิ วะปางดุ ร้ายเรี ยกว่า “ไภรวะ” พระ

จากนั้น
คา่

พักตร์ ทางด้านขวา จะเป็ นใบหน้าสตรี ซึ่ งหมายถึง “พระอุมาภควดี ” ซึ่ งเป็ นอัครมเหสี ของ
พระองค์) ถัดมานาท่านชมความงดงามของภาพ “ROYAL WEDDING“ ระหว่างพระศิวะ
กับพระอุมา (มีเรื่ องเล่ากันว่าก่ อนชาติพระอุมาพระนางได้เกิ ดมาในนามอื่นนัน่ คือพระสตี
พ่อตาเกิ ดรังเกี ยจลูกเขยอีกทั้งพูดจาถากถางดูถูก พระนางสตีจึงทาการโดดเข้ากองไฟเพื่อ
ปกป้องเกียรติของพระสวามี ต่อมาเมื่อพระศิวะทราบจึงแผลงฤทธิ์ ทาการสังหารคนที่ทาให้
หญิงคนรักต้องจากไปจากนั้นพระองค์ก็แบกศพของนางสตีวิ่งร่ าไห้ไปรอบจักรวาลประดุจ
จะขาดใจเมื่อสิ้ นนางและพระองค์ก็ไม่ ทาการชายตามองหญิ งอื่นใดเลยจนกระทัง่ พระสตี
กลับชาติมาเกิดใหม่ เป็ นเทพธิ ดาแห่ งภูเขาหิ มาลัยนามว่าพระอุมา“) ชมภาพพระศิวะปราบ
อันธกาสู ธ( หมายถึงปราบปี ศาจแห่ งความมืด)ถัดมาด้า นข้างตัวถ้ ามี โพรงใหญ่ใต้พ้ื นเป็ น
แอ่งน้ าธรรมชาติเขียวใสคนอินเดียถือว่าเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ เพราะอยู่ใต้ถ้ า... สมควรแก่ เวลา
นาท่านเดินทางกลับเข้าฝั่ง
ออกเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมงสู่ เมืองปูเน่ เมืองเก่ าแก่ ที่สาคัญทางวัฒนธรรมของอิ นเดี ย
ตั้งอยูใ่ นรัฐมหาราษฎร์ นาท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคา่ ทีโ่ รงแรม
พักค้ างคืนทีป่ ูเน่ ORCHID HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

ปูเน่ - วัดศรีวฆิ เนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีครี ีจตั มา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ (Ozar)
เทวสถานแห่ ง นี้ มี ชื่ อ เสี ย งมากในเรื่ อ งความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็ นทองคาและความ
งดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตวั เทวาลัย ตานานเล่าว่า
กษัตริ ยอ์ ภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุ ติมาเป็ นอินทร
เทพ พระอินทร์ ได้ทราบดังนั้นจึ งสร้างวิฆนาสู รเพื่อส่ งไป
ทาลายพิธี กรรมของกษัต ริ ย ์ อภิ นันทะ แต่ วิ ฆ นาสู รกลับ
ทาลายพิธีและทาลายทุกอย่างทั้งหมด ทาให้ธรรมะหายไป
จากทั้งสามโลก เหล่าฤษีนกั บวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศ
ให้เสด็จมาปราบวิฆนาสู ร พระพิฆเนศใช้อานาจสยบอานาจ
ทั้งหมดของวิฆนาสู ร ทาให้วิฆนาสู รยอมแพ้และถวายตัวต่อ
องค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตน และขอร้ องให้องค์พระ
พิฆเนศใช้ชื่อของตัว เองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อ
ล้า งบาปและเป็ นบุ ญ กุ ศ ลแก่ วิ ฆ นาสู ร เทวรู ปพระพิ ฆ เนศที่ นี่จึ งถู ก ขนานนามว่ า “ศรี
วิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่ อว่ าผู้ทมี่ าสั กการะองค์ ศรีวฆิ เนศวร
ก่ อนทาการใดๆ จะทาการนั้นได้ สาเร็จราบรื่ น ไร้ อุปสรรค จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดศรี
คีรีจัตมา (Girijatmaj Temple) เมืองเลนยาดรี (Lenyadri) ขอพรเพื่อให้ มีบุตร และ ขอให้
บุ ตรเป็ นบุ ตรอันประเสริ ฐ กตัญญู เชิ ดชู วงษ์ ตะกูลแก่ บิดามารดา ตั้งอยู่ในถ้ าบนภูเขาริ ม
แม่น้ ากุกดี ซึ่ งครั้งหนึ่ งถ้ าที่ภูเขาแห่ งนี้ ได้ขุดเจาะเพื่อเป็ นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจาก
พระพุทธศาสนาเริ่ มเสื่ อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรื องและภายในถ้ าแห่ งนี้ ก็เกิ ดปาฏิหารย์ มีพระ
พิฆเนศเกิดขึ้นมาทาให้ชาวฮินดูข้ ึนมายาตรามหาเทพ จึงทาให้ถ้ าแห่ งนี้กลายเป็ นถ้ าของพระ
พิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้ นบันได 283 ขั้น เทวะตานานแห่ งนี้ เล่าว่า
พระแม่ อุมาเทวีอยากมี โอรสมาก จึ งได้เดิ นทางมาที่ถ้ าคี รีจตั มาเพื่อมาทาพิธีปันยากพรต

เทีย่ ง
บ่าย

17.00 น.

เย็น

(บุญยักวริ ตะ) ขึ้นเพื่อเป็ นการบูชาต่อพระวิษณุ เทพ ตามการแนะนาของพระศิวะเป็ นเวลา
หนึ่งปี ทาให้พระวิษณุ โปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกาเนิดเป็ นบุตรของพระแม่อุมา
เทวี จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศที่ถ้ าแห่ งนี้เป็ นอวตารปางหนึ่ งของพระกฤษณะด้วย การยาตรา
มายังถ้ าเทวะสถานคีรีจตั มาแห่ งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่ งผลบุญแห่ งการยาตรามาแสวงบุญนี้จะทา
ให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะประสบความสาเร็ จสมหวังเสมอ จะได้
บุ ต รที่ ดี มี ปัญ ญาหลัก แหลมเหมื อ นดังองค์พ ระคเนศ ที่ บริ เ วณถ้ า แห่ งนี้ สามารถชมวิ ว
ทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรี ได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร
ออกเดิ นทางสู่ ออรั ง กาบั ด ระยะทาง 235 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลา 4 ชั่ว โมงระหว่ า งทางชม
ธรรมชาติทิวทัศน์ความเป็ นอยูข่ องคนอินเดีย และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่อีกเมืองนึงของ
ประเทศอินเดีย
ถึง เมืองออรังกาบัด ตัวเมืองมีกลิ่นอายของอารยธรรม และอิทธิพลมุสลิมอยูใ่ นรัฐมหารา
ษฏร ออรังกาบัด หมายถึง สร้างโดยมหาราชาตั้งชื่อตามมหาราชาออรังเซป เมืองออรังกาบัด
เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เพราะบริ เวณใกล้กบั ตัวเมืองมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์
มากมาย อาทิเช่น ถ้ าอชันตาเอลโลร่ า บีบีกามาชค์มาร่ าฯลฯ นาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่
พัก
รับประทานอาหารคา่ ทีโ่ รงแรม
พักค้ างคืนทีอ่ อรังกาบาด AMBASSADOR HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีส่ ี่
07.00 น.
จากนั้น

ออรังกาบัด – ถา้ อะจันตา - ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ถา้ อะจันตา ( AJAMTA CAVE ) ตั้งห่ างจากเมืองออรังกาบาดไปทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร ถือเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ของอินเดียถ้ าอะจันตา“ ถา้ มรดกโลก”(ถ้ าจะทาการปิ ดให้บริ การทุกวันจันทร์ ) แบ่งออกเป็ น
2ยุคโดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที่2ก่อนคริ สตศักราช ได้ถูกสร้างออกมาในรู ปลักษณะ
ของ” วิหาร” ( วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบตั ิสมาธิ –ของเหล่าพระภิกษุ) และ“เจดีย“์ เพื่ออุทิศแด่
องค์พระพุทธเจ้า) มีหลักฐานเป็ นภาพเขียนสี น้ าบนผนังที่ถ่ายทอดถึงเรื่ องราวชาดกเข้าใจถึง
พุทธ ประวัติเพราะมีการใช้ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าโดยตามความเชื่อของ
ชาวเถรวาทยุคที่สองประมาณคริ สศตวรรษที่ 5-6 ได้มีการเพิ่มเติมโดยแกะสลักพระพุทธเจ้า
และพระโพธิ สัตว์หลายพระองค์บนเจดียแ์ ละบนผนังวิหารในแบบความเชื่อแบบใหม่หรื อ
ตามแบบของชาวมหายานถ้ า อะจันตา ( AJANTA CAVES ) ถื อเป็ นถ้ า ที่ มี ก ารเจาะเป็ น
ปราสาทที่มีขนาดใหญ่จนได้รับเป็ น สิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลกที่มีอายุมากกว่า2000ปี
และภายในถ้ าก็มีถ้ ามหึ มาขนาดใหญ่อีกกว่า30ถ้ า โดยผนังถ้ ามีภาพจิตกรรมฝาผนังที่มีอายุ
นับกว่า1200 ปี

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารอาหารท้ องถิน่ (ใกล้ถา้ อะจันตา)
นาท่ านเข้ าชมสถาปัตยกรรมของถา้ อะจันตาตั้งแต่ ถา้ แรก
ถ้ าเบอร์ 2 เป็ นถ้ าของฝ่ ายมหายานมีชื่อเสี ยงด้านภาพวาด ส่ วนใหญ่เป็ นภาพดอกบัว
ถ้ าเบอร์ 3 ซึ่ งเป็ นถ้ าเล็กๆ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ
ถ้ าเบอร์ 4 มีความกว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาถ้ าทั้งหมด ด้านหน้ามีรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร อีกทั้งพระพุทธรู ปปางประทับยืน ส่ วน
ถ้ าเบอร์ 5 ยังทาการก่อสร้างไม่เสร็ จสมบูรณ์
ถ้ าเบอร์ 6 มีพระพุทธรู ปปางแสดงปฐมเทศนาที่มีพระสรี ระแตกต่างจากถ้ าอื่นอีกทั้งเป็ นหิ น
ชนิ ดเดียวกับถ้ ารอบๆ องค์พระพุทธรู ปมีภาพวาดที่ผนังและเพดาน ทางด้านซ้าย ของถ้ ามี
ตัวหนังสื อเขี ยนไว้ว่า MUSICAL PILLARS (ใช้สันมื อกระแทกหรื อเคาะที่กลางเสาจะมี
เสี ยงดังกังวาลออกมา)
ถ้ าเบอร์ 7 ด้านในของถ้ า มีพระพุทธรู ปแกะสลักที่ผนังถ้ า ลักษณะคล้ายกับครั้งที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริ ย ์ แตกต่างจากถ้ าเบอร์ 2 ตรงที่เป็ นภาพวาด แต่ที่ถ้ าเบอร์ 7 นี้
แกะสลักหิ นแทน อีกทั้งตรงกลาง ประดิ ษฐานพระประธานรายล้อมไปด้วยพระพุทธรู ป
ปางประทับยืน และ เหล่าเทพเทวดา
ถ้ าเบอร์ 9 และ 10 เป็ นถ้ าของเถรวาท ภายในเป็ นห้องโถงสู งยาว มีช่องรับแสงอยูด่ า้ นบน
ถ้ าเบอร์ 11-12-13 ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นที่พกั อาศัยไม่มีรายละเอียด เพียงแต่ที่ถ้ าเบอร์ 12 มีองค์
พระประธาน
ถ้ าเบอร์ 14 เป็ นถ้ าเล็กๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมันมาใช้เป็ นสานักงาน
ถ้ าเบอร์ 16 เป็ นของฝ่ าย มหายาน มีภาพ พระนางชนบทกัลยานี ที่เพิ่งแต่งงานกับ พระนัน
ทะ กาลังเฝ้ ารอพระสวามีกลับมาด้วยความโศกเศร้า ภายหลังจากที่พระพุทธ องค์ทรงพา
พระนันทะไปบวชภายในยังมีพระประธานในถ้ าเช่ นเดี ยวกัน ฯลฯ ...จนถึ งถ้ าสุ ดท้ายได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับเมืองออรังกาบัดเส้นทางเดิม โดยทางรถ (ใช้เวลาประมาณ
2.30 ชัว่ โมง) อิสระช้อปปิ้ ง สิ นค้าพื้นเมืองของเมืองออรังกาบัด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตคาร

พักค้ างคืนทีอ่ อรังกาบัด VITS HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีห่ ้ า
07.00 น.
จากนั้น

ออรังกาบัด – ป้ อมดาลาตาบัด – ถา้ เอลโลล่า - บีบี กา มักบารา - มุมไบ
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ถ้าเอลโลล่ า (ระยะทาง 30 กม.
ประมาณ 1 ชม.) ระหว่างทางผ่านชม “ป้ อมเดาลา
ตาบัด” ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่ งเคย
เป็ นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริ ยอ์
ลาอุ ด ดิ น คัล จิ ชาวมุ ส ลิ ม ยึ ด ได้ใ น พ.ศ. 1839
กลายเป็ นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริ ยม์ ุสลิมอยูพ่ กั หนึ่ ง ก่อนถูกทิง้ ร้าง
ย้า ยไปสร้ า งเมื องออรั งกาบัด ชมซากมัส ยิด ที่ ย งั เหลื อซากเสาจ านวน 106 ต้น ชมป้ อม
ปราการ พระราชวังบนเสาอายุกว่า 700 ปี
ถึ ง ถ้า เอลโลล่ า (ELLORA CAVES ) (ถ้ า จะปิ ดให้บริ การทุ กวันอังคาร ) ชมความงามที่
ยิ่งใหญ่ ข องหมู่ ถ้ าที่ เ กิ ด จากการเจาะแกะสลัก ภู เขาหิ นทั้งลู กด้ว ยฝี มื อสาวก 3 ศาสนาที่
แข่งขันกันคือ ศาสนาฮินดู พุทธ และเชนถ้ าเอลโลร่ ามีท้งั หมด 34 ถ้ า โดยมีการแบ่งออกเป็ น
ถ้ าทางพุทธศาสนา 12 ถ้ า ถัดมา 17 ถ้ าคือ เทวาลัยของชาวฮินดู และ วิหารถ้ าลักธิ เชน 5 ถ้ า
สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการขึ้ นทะเบีย นเป็ นมรดกโลก ในปี 1983 ถื อเป็ นถ้ าที่เกิ ดจากการ
แกะสลักภูเขาทั้งลูกออกเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ ศาสนา นาท่านกราบนมัสการ พระพุทธรู ป
ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ภายในถ้ ายังมีภาพแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องค์

พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณ อีกทั้งภาพของนางอัปสร เป็ น
ต้น ถ้ าที่ 16 ถือเป็ นถ้ าที่อลังการที่สุด เป็ นที่ที่มีศิวลึงค์เป็ นจุดศูนย์กลาง

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่
นาท่านเดิ นทางกลับออรั งกาบัด ชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara) สร้ างเพื่อเป็ น
อนุ สรณ์แห่ งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อราลึกถึงพระมารดา
พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี สถาปั ตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล จากนั้นแวะให้
ท่านช้อปปิ้ ง ซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องทองเหลือง ผ้าปั กลายโบราณที่จาลอง
มาจากผนังถ้ า อายุ 1,200 ปี และเครื่ องประดับลวดลายแปลกตา

รับประทานอาหารคา่ ทีภ่ ตั ตาคาร แล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ใช้เวลา 8-9 ชัว่ โมง
มุมไบ-สนามบินดอนเมือง
เดินทางถึง สนามบินมุมไบ แล้วนาท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL219
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของ
แต่ ละเมือง ซึ่งอาจล่ าช้ าจนทาให้ บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ ทัน โดยจะคานึงถึงลูกค้ าเป็ น
สาคัญ
ค่า
วันทีห่ ก
03.00 น.
06.55 น.
12.45 น.

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

รับ

19 – 24 JUN 18

24,888

4,500

20

10 – 15 JUL 18

24,888

4,500

20

24 – 29 JUL 18

26,888

4,500

20

07 – 12 AUG 18

26,888

4,500

20

21 – 26 AUG 18

24,888

4,500

20

11 – 16 SEP 18

24,888

4,500

20

25 – 30 SEP 18

24,888

4,500

20

09 – 14 OCT 18

26,888

4,500

20

หมายเหตุ

23 – 28 OCT 18

26,888

4,500

20

หมายเหตุ : ราคายังไม่ รวมค่ า E VISA 2600 บาท ไม่ ต้องโชว์ ตัว เป็ นวีซ่า 60 วัน เข้ า-ออก ได้ 2 ครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ตัว๋ เครื่องไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
- โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว จานวน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
- อาหารตามรายการและน้ าดื่มค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่ นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็ นต้น
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนื อรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
 ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 ค่าน้ าหนักเกินพิกด
ั ที่สายการบินกาหนด
 ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิ่น และพนักงานขับรถ วันละ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 5 วัน 25 USD และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ไทยวันละ 100 บาท รวม 5 วัน 500 บาท / ลูกค้าหนึ่ งท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่ า มีระยะเวลาในการทาวีซ่ า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
-หนั ง สื อ เดิ น ทาง ( PASSPORT) ที่ มี อ ายุ ใ ช้ ง านไม่ ต ่ า กว่ า 6 เดื อ นนั บ จากวั น เดิ น ทาง
-รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว โดยรูปถ่ายต้องถ่ายให้เห็นตัง้ แต่หน้าอกขึ้นไป
โดยต้องให้เห็นไหล่ทง้ั สองข้างและต้องเห็นใบหูดว้ ย (สามารถใช้มือถือ
ถ่ายได้) แล้วส่งมาทางไลน์
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพือ่ ดาเนิ นการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง

เงือ่ นไขการชาระเงิน ชาระเงินท่านละ 10,000 บาท , ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
 การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรีย กค่าบริการคืนเป็ นเงินได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์เป็ นแพคแกจเหมาจ่าย
 รายการอาจมี การเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พก
ั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ บริษทั ฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัท ฯ จะไม่ ร บ
ั ผิดชอบในกรณี ท่ีกองตรวจคนเข้า เมือ ง ห้ามผู เ้ ดิ นทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีส่ิงผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
 บริษท
ั ขอสงวนสิทธิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ีมีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทั
ฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

