รายละเอียดการเดินทาง
สายการบิน สายการบินแอร์อินเดี ย (Air India) สายการบินประจาชาติพร้อมสะสมไมล์ น้ าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม และ
อีกหลากหลายความบันเทิงตลอดการเดินทาง
โรงแรม มาตรฐานระดับสากล พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
ทัวร์
รายการทัวร์จดั ให้แบบสบายไม่เหนื่ อย
พาหนะ รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
หัวหน้ าทัวร์ นาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ท่ีมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสู ง ให้บริ การและอานวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
ตลอดการเดินทาง
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วันแรก

กรุงเทพฯ – เมืองเดลลี – เมืองออรังกาบัด

06.00 น.

 พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ บริ เวณชั้น 4 บริ เวณแถว D เคาน์ เตอร์ ส ายการบิ น แอร์ อิน เดี ย (AI)
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระแด่ท่าน
 เหินฟ้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
คณะเดินทางถึง เมืองเดลลี เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศ
นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางของอานาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี ทั้งจากผูค้ รองนคร
ที่เป็ นสุ ลต่าน มุสลิ ม กษัตริ ยฮ์ ินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็ นช่วงของการแพร่ ขยายอิทธิพลและวัฒนธรรม
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปั ตยกรรม และศาสนาอิสลาม ซึ่ งส่ งผลให้
ที่นี่เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเดลลี เพือ่ เดินทางสู่ เมือง
ออรังกาบัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ... ให้บริ การทาการเช็คอิน และคอยอานวยความสะดวก
 คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเมืองเดลลี สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) เที่ยวบินที่ AI441
คณะเดินทางถึง เมืองออรังกาบัด จากนั้นนาคณะสู่ภตั ตาคารภายในโรงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก 7 APPLE AJANTA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

08.50 น.
12.05 น.

เที่ยง
17.50 น.
19.35 น.
ค่า

วันทีส่ อง ออรังกาบัด – ถา้ อชันตา – บิบิ กา มัคบาร่ า– ออรังกาบัด
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ ถา้ อชั นตา (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง ) ถ้ าอชันตาได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1983
ช ม ค วาม งด งาม แ ล ะ อ ลั ง ก าร ข อ ง
สถาปั ต ยกรรมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากความ
ศรัท ธาในพระพุท ธศาสนา โดยขุดเจาะ
ภูเขาเป็ นสังฆรามขนาดใหญ่ แบบศิลปะ
คุปตะและหลั งคุ ปตะอันวิจิตร ถ้ า อชัน
ตาประกอบไปด้ว ยถ้ า 28 ถ้ า มี อ ายุก ว่า
2,000 ปี เป็ นพุ ท ธสถานที่ ส ร้ างจากการ
สกัดหน้าผาหินเข้าไปในเขาเหนือแม่น้ าว
โฆระ แต่เดิมเป็ นศูนย์กลางสานักปฏิบตั ิของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13 ก่อนถูกทอดทิ้ง
ให้รกร้างกลางป่ าจึงรอดพ้นจากการทาลายล้างจากกองทัพผูร้ ุ กรานจนมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนาย
ทหารอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ าท่านจะ ได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจิตรบรรจง รวมถึ ง
พระพุทธรู ปและเจดียศ์ ิลาที่สกัดและตกแต่งขึ้นจากหิ นเนื้ อเดียวกันกับพื้นผนังถ้ ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุ
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เที่ยง
บ่าย

ค่า

กว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ดว้ ยเทคนิ คการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อนั น่ าอัศจรรย์ พระพุทธรู ป
ศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุมถ้ าอชันตาเป็ นถ้ าที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ
แบบพุทธและฮินดูเข้าด้วยกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนาท่านชมถา้ อชันตา (ต่ อ) ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองออรังกาบัด ระหว่างทางนาท่าน
ชม บิบิ กา มัคบาร่ า (Bibi Ka Maqbara) หรื อ ทัชมาฮาลน้อย เพราะมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมคล้ายทัชมาฮาล
สร้างเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพือ่ ราลึกถึงพระมารดา
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก 7 APPLE AJANTA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม ออรังกาบัด – เอลโลร่ า – ป้ อมเดาลาตาบัด – ออรังกาบัด – เมืองมุมไบ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ถ้าเอลโลร่ า (ระยะทาง
30 กม.) หนึ่ งในสถานที่ ที่ ส วยงามจนติ ด
อัน ดับ มรดกโลก ท่ า นจะได้สั ม ผัส ความ
ใหญ่โตมหึ มาของศาสนสถานหิ นเอลโลร่ า
อั น สวยสดงดงาม และขึ้ นทะเบี ย นเป็ น
มรดกโลกในปี 1983 ด้วยถ้ ามหัศจรรย์น้ ี ถู ก
สร้างโดยการขุดเจาะหน้าผาเข้าไปเป็ นแนว
ตรงระหว่ า งศตวรรษที่ 6-10 ปลายสมั ย
ราชวงศ์รั ช ตคุ ต ถ้ าเอลโลร่ า ประกอบไป
ด้วยถ้ าทั้งหมด 34 ถ้ า แบ่งเป็ นพุท ธสถาน 12 ถ้ า เทวสถานในศานาฮินดู 14 ถ้ า และศาสนสถานของเชน 8 ถ้ า
ชมเทวสถานไกรลาส ในศาสนาฮินดู ซึ่ งแกะสลักภูเขาทั้งลู กให้เป็ นปราสาทหิ นศิลปะอินเดียใต้ สลักลวดลาย
เป็ นรู ปเทพเจ้าต่างๆ อย่างงดงามเหนือจิตนาการ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นชม ป้ อ มเดาลาตาบั ด แปลว่า เมื อ งแห่ ง
ความมัง่ คัง่ เป็ นป้อมในศตวรรษที่ 14 ป้อมปราการโบราณ
ถู ก โอบล้อ มด้ว ยภู เขาดัล คี รี เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้ น ทาง
คาราวาน ต านานเล่ าว่าเมื อ งนี้ สร้ างขึ้ น โดยดัน การ์ เมื่ อ
ค.ศ.1203 หลังจากนั้น ถู ก สุ ล ต่ านเดลี ช าวมุ ส ลิ ม อลาอุ ด
ดินคิลจิยดึ ได้ใน ค.ศ.1294 เดวากิรีกลายเป็ นเมืองสาคัญใน
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ค่า
20.25 น.
21.35 น.

สมัยของสุ ลต่านมูฮมั มัดดินตุ๊คลัคในปี ค.ศ.1327 พระองค์ทรงตั้งเป็ นเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจาก เดวากิรี เป็ น
เดาลาตาบัด จวบจนถึงสมัยของโมกุล หลังจากนั้นจึงถูกถูกทิง้ ร้างเพราะย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัดแทน
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ สนามบินเมืองออรังกาบัด
 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ AI441
คณะเดิ นทางถึง “มุมไบ” นครลอนดอนแห่ งอิ นเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ ออังกฤษยัง
ปกครองอยู่ มีท้งั แบบอังกฤษโกธิค แบบอิน เดียผสมอาหรับ
 พัก KEYS HOTEL NESTOR หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ถ้าเอเลเฟนตา – พระพิฆ เนศวรศรี สิ ท ธิ วิน ายัก - สถานี รถไฟวิคทอเรี ยเทอร์ มินั ส – มุ ม ไบ –
กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้ น น าท่ า น ล่ อ งเรื อ ชมทัศ นี ย ภาพของ
ทะเลอาระเบี ย ท่ ามกลางมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
(ระยะเวลา 10 กิ โลเม ตร) สู่ “เกาะช้ าง”
(Elephanta Island) หรื อ “ฆรบุรี” เพื่อ ชมถ้า
เอเลเฟนตา (Elephanta Cave) ที่ ได้รับ การยก
ย่อ งให้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 เพราะเคยมี
รู ป ส ลั ก ช้ า งข น าดยัก ษ์ แต่ ปั จจุ บ ั น ได้
เคลื่ อ นย้า ยไปไว้ย งั สวนสัต ว์ในเมื อ งมุ ม ไบ
แล้ว ถ้ าช้า งเป็ นเทวาลัย ถ้ า อัน อลัง การขุด เจาะขึ้ น ในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติ ม ากรรมชิ้ น เอกเป็ น
เทวรู ป “มเหศวรมูรติ” หรื อ “พระตรี มูรติ” ขนาดครึ่ งองค์สูง 5 เมตร เป็ นรู ปที่รวมเทพทั้ง 3 พระองค์ คือ “พระ
ศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์” มีสามเศียร แสดงปางผูส้ ร้าง ผูร้ ักษา และผูท้ าลายเชื่อกันว่าหากได้ขอพรจาก
“พระตรี มู รติ” จะมี ความสมบูรณ์ พูนสุ ขในชีวิตทั้งความรักและ การงานให้ท่านได้มี เวลาชื่นชมความงดงาม
ภายในถ้ า และบันทึกภาพ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสั กการะพระพิ ฆ เนศวรศรี สิ ทธิ วิ น ายั ก
“SIDDHIVINAYAK” เทพเจ้าแห่ งความสาเร็ จและ
การเอาขนะอุปสรรคต่างๆ สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์คู่บา้ นคู่เมือ ง
มุ ม ไบและมี ชื่ อ เสี ย งของอิ น เดี ย ทั้ ง ยัง เป็ นองค์
ประธานของเทวรู ปพระพิฆเนศทุกองค์ในโลก โดย
องค์พระพิฆเนศรมี ความสู ง 2.6 เมตรและสร้างจาก
หิ น สี ดาก้อ นเดี ยวกัน ทั้งองค์ วัดแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ ไ ด้รับเงินบริ จาคมากที่ สุดในประเทศอิ น เดี ย ไม่ ว่านักแสดง

เที่ยง
บ่าย
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ค่า

นักการเมืองและทุกสายอาชีพ ให้ความศรัทธาและเชื่อถือ ชาวอินเดียและคนที่นบั ถือพระพิฆเนศทัว่ โลก หากมี
โอกาสจะต้องเดิ นทางมาสั กการะองค์สิทธิ วินายัก พร้อ มกับการกระซิ บบอกหนู พาหนะคู่ใจขององค์พระ
พิฆ เนศ เพื่อ ตอกย้ าสิ่ งที่ ขอพรจากท่ าน จากนั้น น าท่ านชมเมื อ ง “มุ ม ไบ” เช่ น สถานี รถไฟวิค ทอเรี ย เทอร์
มินัส หรื อชื่อเดิม วิคตอเรียเทอมินาส ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวคิ ตอเรี ย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปั ต
ยกก กรรมแบบวิคตอเรี ยโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดีย อันทรงคุณค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่สนามบิน

วันทีห่ ้ า

กรุงเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

01.50 น.
07.45 น.

 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ AI330
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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โปรแกรมอชันต้ า-เอลโลร่ า-มุมไบ 5 วัน 3 คืน
อัตราค่าบริการ

12-16 ต.ค. 62
19-23 ต.ค. 62
16-20 พ.ย. 62
4-8 ธ.ค. 62
11-15 ม.ค. 63
1-5 ก.พ. 63

ผู้ใหญ่
(พักห้ องคู่)

38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน (ห้ องคู่)

2 ท่ าน มีเตียง

2 ท่ าน ไม่ มีเตียง

38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900

37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

อัตรานี้รวม
• ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรื อเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• อาหารและเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• รถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
• ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าอินเดียประเภทออนไลน์
• มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
• ประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีการบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากประเทศไทย
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• ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถประเทศอินเดีย
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชาระเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
2. หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่ วนที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว เช่น ค่าจองตัว๋
เครื่ องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็ นจริ ง
3. บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น จากการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย สูญหาย อุบตั ิเหตุ ต่าง ๆ หรื อถูก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
นั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
4 ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
5 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
6 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
7 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ ( อายุเกิน 12 ปี ) ไม่ครบ 15 ท่าน
8 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
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