หมู่มวลถำ้ แห่ งศำสนศรัทธำ ณ ถำ้ อชันต้ ำและถำ้ เอลโลร่ ำ
ระหว่ำงวันที่ 24 – 27 ตุลำคม 2562
26 - 29 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำ 4 วัน 2 คืน
โดยสำยกำรบิน AIR INDIA (AI)
รำคำท่ ำนละ 27,900 บำท (ไม่ รวมวีซ่ำ)

วันแรก
06.30 น.
08.55 น.
12.00 น.

17.50 น.
19.35 น.

กรุงเทพมหำนคร –กรุ งนิวเดลลี – เมืองออรังกำบัด
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เพื่อทาการ
เช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้การต้อนรับ
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่ กรุ งนิ วเดลลี โดยสายการบิน
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่AI 333
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งนิ วเดลลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณ
การณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปี ก่อนคริ สตกาล ส่ วนสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่คน้ พบใน
ปัจจุบนั มีอายุประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่ งถูกขุดพบในเขต
การปกครองเดลี ใ นปั จจุ บ ัน พื้ นที่ เขตเดลี เป็ นศู นย์ก ลางการปกครองของอาณาจัก ร
อินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากอังกฤษได้ยึดครองอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปยังเมืองโคลคัตต้า แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็ นเมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911
โดยมีการสร้างเมืองใหม่ข้ ึนมา และใช้ชื่อว่า “นิวเดลี” หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน
คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุ งนิ วเดลลี สู่ เมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน AIR
INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 441
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองออรังกาบัด หลังจากรับสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว...
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พร้อมรับประทานอาหารค่า

เมืองออรังกำบัด–ถำ้ อชันต้ำ–เมืองออรังกำบัด
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ กลุ่มถ้ำอชันต้ ำ (Ajanta Caves)มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
ประกาศจากองค์ก ารยูเนสโก เมื่ อปี คริ ส ต์ศัก ราช 1983 (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3
ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)
หลังอาหาร
นาท่านเข้าชมกลุ่มถำ้ อชันต้ ำ (Ajanta Caves)
การสร้ างถ้ าแห่ ง นี้ ใ ช้วิธีการขุดเจาะ
ช่องกลางหน้าผา ที่มีจานวนถ้ าทั้งสิ้ น
30 ถ้ า เรี ยงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตกตามแนวเทือกเขา สหยาทรี
(the Sahyadri hills) และแม่น้ าวโฆระ
มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเกื อกม้า โดยการก่อสร้างถูกแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ ถ้ า
ลาดับที่ 1 - 29 ถูกสร้างขึ้นในช่วง 200 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และถ้ าลาดับที่ 30
สร้ า งขึ้ นในช่ วงราวๆคริ ส ต์ศ ัก ราช 500 – 650 ซึ่ ง ภายในแต่ ล ะถ้ า ท่ า นจะได้พ บการ
แกะสลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ าที่พรรณนาถึงพระพุทธประวัติ ซึ่ งงานศิลปกรรม
ต่างๆภายในถ้ าถูกกล่าวขานว่าเป็ นศิลปะยุคโบราณต้นแบบงานศิลป์ ของประเทศอินเดีย
พร้ อ มให้ท่ า นร่ ว มบัน ทึ ก หน้า ประวัติ ศ าสตร์ ค วามอลัง การแห่ ง มหาศรั ท ธาที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา จนเกิดเป็ นกลุ่มถ้ าอชันต้าที่ประจักษ์สายตาชาวโลก แบบเจาะลึกเต็ม
วัน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางกลับเมื องออรังกาบัด(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ)
เย็น
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เมืองออรังกาบัค โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พร้อมรับประทานอาหาร
เย็น
วันที่สอง
เช้า
หลังอาหาร

วันที่สำม
เช้า

เมืองออรังกำบัด–ถำ้ เอลโลร่ ำ–เมืองออรังกำบัด– เมืองมุมไบ
รับประทานอาหารเช้าภายในที่พกั

หลังอาหาร

จากนั้น

บ่าย
หลังอาหาร

ระหว่างทาง

นาท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่ ำ (ELLORA CAVES)(ปิ ดทา
การทุ ก วัน อัง คารและวัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์) หมู่ ถ้ า เหล่ า นี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO
เมื่ อ ปี คริ ส ต์ศ ัก ราช 1983 โดยถ้ า แห่ ง นี้ สร้ า งขึ้ น ในสมัย
ราชวงศ์คุปตะ เป็ นศาสนสถานที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา อัน
แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แม้จะต่างศาสนากันแต่สามารถ
อาศัย ร่ ว มกัน ได้ พร้ อ มชมฝี มื อ การแกะสลั ก หิ น ให้ เ ป็ น
รู ปลักษณ์ที่งดงามยิ่ง ซึ่ งถูกสร้างขึ้นระหว่างคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 5 – 8 มีจานวนถ้ าทั้งสิ้ น 34 ถ้ า โดยแบ่งเป็ น เทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ า พุทธ
สถาน 12 ถ้ า และศาสนสถานของเชน 5 ถ้ า ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างนั้นใช้เวลาร้อยกว่า
ปี จึงแล้วเสร็ จ การสลักหิ นอันแข็ งแกร่ งทั้งภายในและภายนอกถ้ าให้ออกมาเป็ นมรดก
ของคนทั้งโลกได้น้ นั มีที่มาจากศรัทธาอันแรงกล้าของช่างฝี มื อชาย ที่เดินทางมาจาก
แคว้นต่างๆทัว่ สารทิศ บรรจงแกะสลักด้วยเทคนิ คชั้นสู ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นาท่านชมงานประติมากรรมการแกะสลักหิ นภายในถ้ าศาสนาฮิ นดู หมายเลข 16 ซึ่ ง
แกะสลักเป็ นรู ปเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความงดงาม
และอลังการ ที่ใช้เนื้อที่ถึง 1,700 ตารางเมตร จากพื้นที่ท้ งั หมด 6,500 ตารางเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)
นาท่านเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต
ชาวเมื องท้องถิ่ นริ มสองฝั่ งทาง (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรั บ
อากาศ)
น าท่ า นผ่ า นชมป้ อ มปรำกำรเดำลำตำบั ด
(DAULATABAD FORT)ป้ อ ม ป ร า ก า ร
หินแกรนิตโบราณของชาวฮินดูแห่งเทือกเขา
เทวคี รี ซึ่ ง ในอดี ต เคยเป็ นเมื อ งหลวงของ
ราชวงศ์ยารวะ ซึ่งภายหลังถูกกษัตริ ยอ์ ลาอุด
ดิ น คัล จิ กษัตริ ย ์ช าวมุ ส ลิ มเข้ายึดครองใน
คริ สต์ศกั ราช 1296 ต่อมาในปี คริ สต์ศกั ราช 1328 เมืองและป้ อมปราการได้ถูกผนวก
และทาการเปลี่ยนชื่อมาเป็ น นครเดาลาตาบัด “เมืองแห่ งโชคลาภ” พร้อมทั้งสถาปนาให้
เป็ นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามูฮาหมัด บิน ทักลัค
ผูม้ ี แนวคิดย้ายพลเมื องจากเมื องเดลลี มาอยู่ที่ นครแห่ ง นี้ แต่ด้วยระยะทางกว่า 1,127
กิ โลเมตร และโรคร้ า ยที่ เป็ นอุปสรรค ทาให้ก ารย้ายพลเมื องประสบความล้มเหลว

ก่ อ นที่ น ครเดาลาตาบัด จะถู ก ทิ้ ง ให้ ร กร้ า งและต้อ งย้า ยไปสร้ า งเมื อ งใหม่ ณ เมื อ ง
ออรังกาบัด
ณ เมืองออรังกาบัด นาท่านเดินทางชม บีบี กำ มัคบำรำ (BIBI KA MAQBARA)หรื อ “มินิ ทัชมาฮาล” แห่ง
เดคคานตั้งอยู่ภายนอกกาแพงเมืองออรังกาบัดที่
พระเจ้าอซัม ซาห์ พระโอรสของพระเจ้าออรัง
เซป ทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1678
เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่ราลึกถึงพระนางราเบีย
ธุ รณี (RABIA DURRANI) ผูเ้ ป็ นมารดา และที่
น่ า ประหลาดใจจากข้ อ ความจารึ กบริ เวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้า ที่ปรากฏข้อความว่า “อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ ออกแบบและกากับ
การก่ อสร้ า งโดยนายช่ า งอาทา อุ ล ลาร์ (ATA-ULLAH) ซึ่ งนายช่ างคนดังกล่ า วเป็ น
บุตรชายของ อุสตาร์ ด อาหมัด ลาเฮารี (USTAD AHMAD LAHAURI) นักออกแบบที่
สาคัญที่สุดในการสร้างสุดยอดสถาปัตยกรรมของประเทศอินเดีย “ทัชมาฮาล”
หลังจากนั้น
อิสระให้ ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ ำพื้นเมือง เพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึกในการเดิ นทาง
มายังเมืองออรังกาบัดแห่งนี้
เมืองออรังกาบัดมีของพื้นเมืองขึ้นชื่ อ คือผ้าไหมฮิมรู (HIMROO SILK) ซึ่งเป็ นการทอ
ผ้าไหมกับผ้าคอตตอน ที่ถูกนาเผยแพร่ เมื่อคราวที่ สุ ลต่านชาวเติร์กแห่งเดลลี มูฮาหมัด
บินทุคลุค (MUHAMMAD BIN TUGHLUQ) ครั้ นจะทาการย้ายเมืองหลวงมายังป้ อม
ปราการเดาลาตาบัด แห่งเมืองออรังกาบัด ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14
ผ้าไหมฮิมรู เป็ นคาที่แผลงมาจากภาษาเปอร์ซียว่า “ฮัมรู (HUM-ROO)” มีความหมายว่า
คล้ายคลึง (SIMILAR) เพราะผ้าฮิมรู ได้ใช้กระบวนการทอแบบเดียวกับ ผ้าคุมคาว๊าบ
(KUM-KHWAB) ของชาวเปอร์เซีย แต่แตกต่างกันเพียงวัสดุที่ใช้ในการทอ เพราะผ้าคุม
คาว๊าบนั้น เป็ นผ้าสาหรับราชวงศ์ของสุ ลต่านเปอร์ เซี ยจึงทอมาจากด้ายเงินและทองคา
แท้
เย็น
รับประทานอาหารเย็น
หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองออรังกาบัด อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เพื่อนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้บริ การทาการเช็คอินและรับ
บัตรโดยสาร
20.20 น.
คณะเดินทางออกจากสนามบิ นเมื องออรังกาบัด สู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน AIR
INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 441

21.35 น.

คณะเดิ น ทางถึ ง สนำมบิ น นำนำชำติ CHHATRAPATI SHIVAJI เมื อ งมุ ม ไบ
(TERMINAL 2) หลังเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว...
จากนั้น นาท่านต่อเครื่ องเพื่อกลับกรุ งเทพมหานคร

วันที่สี่
01.50 น.

เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหำนคร
คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเมืองมุมไบ สู่กรุ งเทพมหานครโดยสายการบิน
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินที่ AI 330
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

07.45 น.


***หมำยเหตุ*** กำหนดกำรเดินทำงและเวลำนีอ้ ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจำเป็ นและตำมตำรำงของสำยกำรบินที่ใช้
เดินทำง (รำคำดังกล่ำวข้ ำงต้ นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับสภำวะค่ำเงินบำททีไ่ ม่ คงที่และกรณีสำย
กำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน้ำมันเพิม่ เติมจำกรำคำที่กำหนดไว้)

เอกสำรที่ใช้ ในกำรเดินทำง
- พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
- รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 4 ใบ หน้าตรง ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
- พระภิกษุ มีสาเนาใบสุทธิ
ค่ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุ งเทพฯ – เดลลี – ออรังกาบัด // ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุ งเทพฯ
ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสี ยชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
หนังสื อสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนงั่ สาหรับสวดมนต์

อัตรำตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทางและค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
3. ค่าวีซ่าอินเดีย (แบบออนไลน์) ท่านละ 1,800 บาท
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานที่ต่างๆ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์อินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมท่านละ 1,000 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่พิจารณาในบริ การ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
▪ จองมัดจาท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน3วัน
▪ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
2. ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
3. ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คนื เงินค่ามัดจา 25,000 บาท

กำรเตรียมของเดินทำง
1. สาหรับท่านที่มีโรคประจาตัว โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบ และนายาของท่านติดตัวไปให้เพียงพอตลอดรายการ
2. เสื้ อกันลม ผ้าพันคอ ถุงเท้า รองเท้าใส่ที่เดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เสื้ อผ้าควรสวมสบาย ๆ ซักง่าย แห้งง่าย ไม่ตอ้ งรี ด
3. คุณผูห้ ญิงขอแนะนาให้ใส่กระโปรงยาวหรื อกางเกงที่เป็ นผ้ายืด เพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ า (แบบธรรมชาติ)
หมวกกันแดดหรื อร่ ม, ผ้าปิ ดจมูกกันฝุ่ น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงค่อนข้างเยอะ ) กล้อง ปลัก๊ ชาร์จแบตเตอรี่ ของกล้อง
ดิจิตอล ปลัก๊ แปลงขาเสี ยบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคาเปลว ร่ มหรื อหมวก แว่นตาคอนเทคเลนส์ แว่นกันแดด ฯลฯ
4. ของใช้ส่วนตัว พวกแชมพู สบู่ ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน
5. กระเป๋ าเดินทางน้ าหนักรวมต้องไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม หากน้ าหนักของท่านเกิน ท่านต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าระวาง
น้ าหนักส่วนเกินที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บจากท่าน
6. เงินที่นาไปใช้ส่วนตัวควรแลกเป็ นดอลล่าห์สหรัฐ หรื อเงินบาท หากไม่สะดวกแลกเงินดอลลาร์ไป สามารถนาเงินบาทไป
แลกที่อินเดียกับร้านแลกเงินได้ และควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ให้เรี ยบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

เงื่อนไขต่ ำง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

