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เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย
เดินทำง : จันทร์ที่ 18 – เสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 (6 วัน)

ถำแอลโลร่ำ

ถำอชันต้ำ

ถำช้ำง

ร่องรอยประวัติศำสตร์ทย
ี่ ิ่งใหญ่ของพระพุทธศำสนำ
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย
01. วันจันทร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562
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กรุงเทพฯ – มุมไบ

16.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (Row D)
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
18.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 317 (4.35 ชม. / Dinner)
22.00 น. ถึงสนามบินเมืองมุมไบ (MUMBAI) ประเทศอินเดีย หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
ที่พกั HOTEL JW MARRIOTT MUMBAI SAHAR (5*) หรื อเทียบเท่า
02. วันอังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562

มุมไบ – ออรังคบัต

อาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น. นาท่านชมเมืองมุมไบ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยถูกเรี ยกขานว่า “บอมเบย์” ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกของอินเดีย ในฐานะเป็ น
เมืองท่า มุมไบยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การท่องเที่ยว ตึกรามบ้ านช่องสมัยใหม่ผุดขึ ้นมากมาย จนเปรี ยบเสมือนโลก
2 ยุค มารวมอยู่ด้วยกัน เป็ นเมืองที่มีการผลิตภาพยนตร์ มากที่สุดในโลก จนได้ ชื่อว่า “บอลลีว้ ดู ” นาชมสถานีรถไฟ
วิคตอเรี ยเทอมินาส ภายในตกแต่งอย่างงดงามทรงคุณค่า ด้ วยผลงานศิลปะของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปากรของอินเดีย
ในปี ค.ศ.2004 ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นาชม บ้ านพักของท่ านมหาตมะคานธี ยังมี
ทัศนียภาพของสถาปั ตยกรรมเก่าๆ โรงละครรี กลั ชม ประตูส่ ูอินเดีย (Gateway Of India) สร้ างด้ วยหินทรายสีน ้าผึ ้ง
ตังตระหง่
้
านอยู่ริมฝั่ งทะเลอาระเบียน เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองมุมไบ สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สถาน
ถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็ นครัง้ แรกของพระเจ้ าจอร์ จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เพื่อทรงร่ วมงานเดลีดารบัร และกองทัพ
อังกฤษชุดสุดท้ ายที่ปกครองอินเดีย จากนันเดิ
้ นทางกลับโดยลอดซุ้มประตูโค้ งแห่งนี ้
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศ
15.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI 442 (1.05 ชม.)
16.30 น. ถึงเมืองออรั งคบัต (Aurangabad) ที่อบอวลไปด้ วยอิทธิพลของมุสลิม เบกัม (สุสาน) ของจักรพรรดิออรังเซบ
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั ...HOTEL VIVANTA BY TAJ (5*) หรื อเทียบเท่า (2 คืน)

เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย
03. วันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
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ออรังคบัต - ถำอชันต้ำ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ ถา้ อชันต้ า (Ajanta Cave) (100 กม./ 2 ชม.) มีวดั ถา้ ในพุทธศาสนาอยู่มากถึง 30 คูหา หมู่ถา้
อชันต้ ามีทงรู
ั ้ ปประติมากรรม และงานจิตรกรรมอันวิจิตรงดงาม คงสภาพสมบูรณ์ ถ ้าถูกปิ ดซ่อนเอาไว้ จึงรอดพ้ นจากการ
ทาลายล้ างจากกองทัพผู้รุกรานมาได้ ถ ้าอชันต้ ามัง่ คัง่ ด้ วย งานพุทธศิลป์ อันงามวิจิตร ความวิริยะอุตสาหะของช่างฝี มือ
และศิลปิ นแต่ครั ง้ โบราณ ที่ พยายามสกัดหน้ าผาให้ เรี ยบ แล้ วค่อยๆเจาะหิ นเข้ าไปเป็ นคูหา ด้ านในจะเห็นองค์ เจดีย์
องค์พระปฏิมาและพระโพธิสตั ว์ ที่จาหลักจากเนื ้อหินเดียวกันละเอียดงามพลิ ้ว มีการลงลาย เขียนสี กลายเป็ นสุดยอด
ภาพจิตรกรรม ที่มีสีสนั คงทนมานานนับพันปี
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม ป้อมเดาลาตาบัด (Daulatabad) ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึง่ ครัง้ หนึง่ ที่ป้อมแห่งนี ้เคยเป็ นพระราชวังของ
ราชวงศ์ยารวะ ต่อมา พ.ศ. 1839 กษัตริ ย์อลาอุดดินคัลจิ ซึง่ เป็ นชาวมุสลิมได้ มายึดครอง และได้ กลายเป็ นเมืองหลวงอยู่
พักหนึง่ ก่อนจะย้ ายเมืองใหม่ไปสร้ างที่เมืองออรังคบัต ปั จจุบนั สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือซากกาแพงเมืองที่ใหญ่โต ซากเสา
มัสยิดจานวน 106 ต้ น และซากพระราชวังที่อยู่บนยอดเขา รวมทังปื
้ นใหญ่ที่ยงั อยู่คกู่ บั เมืองเก่า
เดินทางกลับสูเ่ มืองออรังคบัต
อาหารค่าที่โรงแรม

04. วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562

ถำแอลโลร่ำ – บีบี กำ มักบำรำ – ออรังคบัต – มุมไบ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่แอลโลร่ า (Ellora) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของออรั งคบัต (30 กม./ 1 ชม.)ประกอบไปด้ วยถา้
ทังหมด
้
34 คูหา เป็ นวัดถ ้าศาสนาพุทธ (ถ ้าหมายเลข 1-12) เทวาลัยถ ้าในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ถ ้าหมายเลข 14-16)
และวิ ห ารถ า้ ในศาสนาเชน (ถ า้ หมายเลข 30 และ 32) ถ า้ เหล่ า นี ข้ ุ ด เจาะเข้ า ไปในภู ผ าเมื่ อ ราว10 ศตวรรษก่ อ น
ความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ในการสร้ างเทียบได้ กบั การแกะสลักมหาวิหารทังหลั
้ งจากศิลาก่อนมหึมาทังก้
้ อน
หมูถ่ ้าแอลโรล่าแห่งนี ้ ล้ วนสลักเสลาขึ ้นด้ วยน ้ามือมนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย
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เดินทางกลับสูอ่ อรังคบัต ชม บีบี กา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) อนุสรณ์แห่งความรักโดยพระโอรสของออรังเซบทรง
สร้ างเพื่อราลึกถึงพระมารดา (พระนางบีกมั ราเบีย อุเด ดาราณี) โดยใช้ สถาปั ตยกรรมลักษณะคล้ ายทัชมาฮาล
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
20.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AI 441 (1.10 ชม.)
21.35 น. ถึง สนามบินเมืองมุมไบ
ที่พกั … HOTEL JW MARRIOTT MUMBAI SAHAR (5*) หรื อเทียบเท่า

05. วันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

มุมไบ – ถำช้ำง – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางไปยังท่าน ้าเพื่อขึ ้นเรื อเฟอร์ รี่เตรี ยมเดินทางไป ถา้ ช้ าง (Elephanta Island) เกาะเล็กๆ ขนาด 2 ตรม.
ที่ได้ ชื่อนี ้เพราะเดิมที มีรูปช้ างแกะสลักขนาดใหญ่ยืนประจาอยู่หน้ าปากถ ้า (เดินทางโดยเรื อใช้ เวลา 1 ชม.)
เมื่อเรื อเทียบท่า นาท่านเปลี่ยนพาหนะไปนัง่ รถไฟจิ๋วถึงที่หมาย (ในระยะทางไม่ถงึ 1 กิโลเมตร)
จากนัน้ เดินขึน้ เขาสู่ ถา้ ช้ าง ชมเทวาลัยภายในถา้ ที่ถูกสลักเสลาอย่างงดงาม นอกจากนี ย้ ังมีงานประติมากรรมชิน้ เอก
เป็ นเทวรู ป “มเหศวรมูรติ” หรื อ “พระตรี มรู ติ” สูง 5 เมตร เป็ นรู ปที่รวมเทพทัง้ 3 พระองค์ คือ “พระศิวะ พระพรหม และ
พระนารายณ์ ” มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้ าง ผู้รักษา และผู้ทาลาย ซึง่ มีความเชื่อกันว่า หากได้ ขอพรจาก “พระตรี มรู ติ”
จะมีความสมบูรณ์พนู สุขในชีวิต ทังความรั
้
ก และหน้ าที่การงาน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางกลับสูเ่ มืองมุมไบ นาท่านสักการะบูชาเทพผู้เติมเต็ม สิทธิวินายัก พระพิฆเณศวร แห่งความสาเร็ จ ซึง่ ประดิษฐาน
อยู่ที่มมุ ไบ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฎร์ ปั จจุบนั ถือเป็ นเทพประจารัฐและสาคัญที่สดุ
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
23.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 318 (4.15 ชม. / Breakfast)

เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย
06. วันเสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ

05.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กลับถึงบ้ านด้ วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตรำค่ำบริกำร

ท่านละ
73,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
9,800 บาท
หมายเหตุ : ราคานี ้คานวณจากการใช้ ตวั๋ ชันทั
้ ศนาจร (แบบหมูค่ ณะ) หากใช้ ตวั๋ ดังกล่าวไม่ครบ 10 ท่าน
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาขึ ้น
*** มีต๋ ัวเองหักท่ านละ 17,500 บาท (เฉพาะตั๋วหัว-ท้ าย การบินไทย) ***
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อัตรำนีรวม

1.
2.
3.
4.
5.

ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน) หรื อเทียบเท่า
อาหารจัดเลี ้ยงตามระบุในรายการ
ค่าพาหนะนาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมการเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามระบุในรายการ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ Online
และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
6. ประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50%
7. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อัตรำนีไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
สำรองกำรเดินทำง
ชาระมัดจาท่านละ 40,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุการใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
หลักฐำนประกอบกำรยืน
่ วีซ่ำ

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน
4. ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ทางาน สาหรับกรอกข้ อมูลใน Application Form (Online)
ติดต่อ :

เหมียว / ไปรท์

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119
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