
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

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

 

ถ  ำอชันต้ำ ถ  ำแอลโลรำ่  ถ  ำช้ำง  

ร่องรอยประวัติศำสตร์ทีย่ิ่งใหญ่ของพระพุทธศำสนำ 
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01. วันจันทร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562                                    กรุงเทพฯ – มุมไบ 
 

16.30 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Row D) 
เจ้าหน้าท่ีชยัทวัร์คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
18.55 น.    ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  TG 317 (4.35 ชม. / Dinner) 
22.00 น.    ถงึสนามบินเมืองมมุไบ (MUMBAI) ประเทศอินเดีย หลงัจากผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

ท่ีพกั    HOTEL JW MARRIOTT MUMBAI SAHAR (5*)  หรือเทียบเท่า 
 

02. วันอังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562                  มุมไบ – ออรังคบัต 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

08.00 น.    น าท่านชมเมืองมุมไบ ซึง่ครัง้หนึง่เคยถกูเรียกขานวา่ “บอมเบย์” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของอินเดีย ในฐานะเป็น
เมืองท่า  มมุไบยงัเป็นศนูย์กลางทางการค้า การท่องเท่ียว ตกึรามบ้านช่องสมยัใหม่ผุดขึน้มากมาย จนเปรียบเสมือนโลก 
2 ยุค มารวมอยู่ด้วยกนั เป็นเมืองท่ีมีการผลิตภาพยนตร์มากท่ีสุดในโลก จนได้ช่ือว่า “บอลลีวู้ด”  น าชมสถานีรถไฟ
วิคตอเรียเทอมินาส ภายในตกแตง่อย่างงดงามทรงคณุค่า ด้วยผลงานศิลปะของนกัศกึษาวิทยาลยัศิลปากรของอินเดีย 
ในปี ค.ศ.2004  ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  น าชม บ้านพักของท่านมหาตมะคานธี ยงัมี
ทศันียภาพของสถาปัตยกรรมเก่าๆ โรงละครรีกลั  ชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway Of India) สร้างด้วยหินทรายสีน า้ผึง้            
ตัง้ตระหง่านอยู่ริมฝ่ังทะเลอาระเบียน เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมุมไบ สร้างขึน้ในปี  ค.ศ.1911  เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถาน         
ถงึการเสดจ็มาเยือนอินเดียเป็นครัง้แรกของพระเจ้าจอร์จท่ี 5 และพระราชินีแมร่ี เพ่ือทรงร่วมงานเดลีดารบรั และกองทพั
องักฤษชดุสดุท้ายท่ีปกครองอินเดีย  จากนัน้เดินทางกลบัโดยลอดซุ้มประตโูค้งแห่งนี ้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ 
15.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบิน AIR INDIA เท่ียวบินท่ี AI 442 (1.05 ชม.) 
16.30 น.    ถงึเมืองออรังคบัต (Aurangabad) ท่ีอบอวลไปด้วยอิทธิพลของมสุลิม เบกมั (สสุาน) ของจกัรพรรดิออรังเซบ   

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั...HOTEL VIVANTA BY TAJ (5*) หรือเทียบเท่า (2 คืน) 
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03. วันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562                     ออรังคบัต - ถ  ำอชันต้ำ  
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

08.00 น.    เดินทางสู่ ถ า้อชันต้า (Ajanta Cave) (100 กม./ 2 ชม.) มีวดัถ า้ในพุทธศาสนาอยู่มากถึง 30 คหูา หมู่ถ า้ 
อชนัต้ามีทัง้รูปประติมากรรม และงานจิตรกรรมอนัวิจิตรงดงาม คงสภาพสมบูรณ์ ถ า้ถูกปิดซ่อนเอาไว้ จึงรอดพ้นจากการ
ท าลายล้างจากกองทพัผู้ รุกรานมาได้  ถ า้อชนัต้ามัง่คัง่ด้วย งานพุทธศิลป์ อนังามวิจิตร ความวิริยะอุตสาหะของช่างฝีมือ 
และศิลปินแต่ครัง้โบราณ ท่ีพยายามสกัดหน้าผาให้เรียบ แล้วค่อยๆเจาะหินเข้าไปเป็นคูหา ด้านในจะเห็นองค์เจดีย์               
องค์พระปฏิมาและพระโพธิสตัว์  ท่ีจ าหลกัจากเนือ้หินเดียวกนัละเอียดงามพลิว้ มีการลงลาย เขียนสี กลายเป็นสุดยอด
ภาพจิตรกรรม ท่ีมีสีสนัคงทนมานานนบัพนัปี  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม ป้อมเดาลาตาบัด (Daulatabad) ป้อมปราการโบราณรอบภเูขาดลัคีรี ซึง่ครัง้หนึง่ท่ีป้อมแห่งนีเ้คยเป็นพระราชวงัของ
ราชวงศ์ยารวะ ตอ่มา พ.ศ. 1839 กษัตริย์อลาอดุดินคลัจิ ซึง่เป็นชาวมสุลิมได้มายึดครอง และได้กลายเป็นเมืองหลวงอยู่
พกัหนึง่ ก่อนจะย้ายเมืองใหม่ไปสร้างท่ีเมืองออรังคบตั  ปัจจุบนัสิ่งท่ีหลงเหลืออยู่ก็คือซากก าแพงเมืองท่ีใหญ่โต ซากเสา
มสัยิดจ านวน 106 ต้น และซากพระราชวงัท่ีอยู่บนยอดเขา รวมทัง้ปืนใหญ่ท่ียงัอยู่คูก่บัเมืองเก่า 
เดินทางกลบัสูเ่มืองออรังคบตั   

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2562        ถ  ำแอลโลร่ำ – บีบี กำ มักบำรำ – ออรังคบัต – มุมไบ 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

09.00 น.    เดินทางสู่แอลโลร่า (Ellora) อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของออรังคบตั (30 กม./ 1 ชม.)ประกอบไปด้วยถ า้
ทัง้หมด 34 คหูา  เป็นวดัถ า้ศาสนาพทุธ (ถ า้หมายเลข 1-12) เทวาลยัถ า้ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู(ถ า้หมายเลข 14-16) 
และวิหารถ า้ในศาสนาเชน (ถ า้หมายเลข 30 และ 32) ถ า้เหล่านีขุ้ดเจาะเข้าไปในภูผาเมื่อราว10 ศตวรรษก่อน  
ความส าเร็จอนัย่ิงใหญ่ในการสร้างเทียบได้กบัการแกะสลกัมหาวิหารทัง้หลงัจากศิลาก่อนมหมึาทัง้ก้อน    
หมูถ่ า้แอลโรลา่แห่งนี ้ ล้วนสลกัเสลาขึน้ด้วยน า้มือมนษุย์ทัง้สิน้   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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เดินทางกลบัสูอ่อรังคบตั  ชม บีบี กา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) อนสุรณ์แห่งความรักโดยพระโอรสของออรังเซบทรง
สร้างเพ่ือร าลกึถงึพระมารดา (พระนางบีกมัราเบีย อเุด ดาราณี) โดยใช้สถาปัตยกรรมลกัษณะคล้ายทชัมาฮาล 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.25 น.    ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี AI 441 (1.10 ชม.) 
21.35 น.    ถงึ สนามบินเมืองมมุไบ  

ท่ีพกั… HOTEL JW MARRIOTT MUMBAI SAHAR (5*) หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 

05. วันศุกร์ท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562                                      มุมไบ – ถ  ำช้ำง – กรุงเทพฯ    
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

09.00 น.    เดินทางไปยงัท่าน า้เพ่ือขึน้เรือเฟอร์ร่ีเตรียมเดินทางไป ถ า้ช้าง (Elephanta Island) เกาะเล็กๆ ขนาด 2 ตรม. 
ท่ีได้ช่ือนีเ้พราะเดิมที มีรูปช้างแกะสลกัขนาดใหญ่ยืนประจ าอยู่หน้าปากถ า้ (เดินทางโดยเรือใช้เวลา 1 ชม.)  
เม่ือเรือเทียบท่า น าท่านเปลี่ยนพาหนะไปนัง่ รถไฟจ๋ิวถงึท่ีหมาย (ในระยะทางไมถ่งึ 1 กิโลเมตร)  
จากนัน้เดินขึน้เขาสู่ ถ า้ช้าง ชมเทวาลยัภายในถ า้ท่ีถูกสลกัเสลาอย่างงดงาม นอกจากนีย้ังมีงานประติมากรรมชิน้เอก          
เป็นเทวรูป “มเหศวรมรูติ” หรือ “พระตรีมรูติ” สงู 5 เมตร เป็นรูปท่ีรวมเทพทัง้ 3 พระองค์ คือ “พระศิวะ พระพรหม และ 
พระนารายณ์” มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้ รักษา และผู้ท าลาย  ซึง่มีความเช่ือกนัว่า หากได้ขอพรจาก “พระตรีมรูติ”                   
จะมีความสมบรูณ์พนูสขุในชีวิต ทัง้ความรัก และหน้าท่ีการงาน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางกลบัสูเ่มืองมมุไบ  น าท่านสกัการะบชูาเทพผู้ เติมเตม็ สิทธิวินายกั พระพิฆเณศวร แห่งความส าเร็จ ซึง่ประดิษฐาน    
อยู่ท่ีมมุไบ ซึง่เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฎร์ ปัจจบุนัถือเป็นเทพประจ ารัฐและส าคญัท่ีสดุ 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น.    ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 318 (4.15 ชม. / Breakfast) 
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06. วันเสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562      กรุงเทพฯ 
 

05.05 น.    ถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
กลบัถงึบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจย่ิง 

หมายเหต ุ   ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร  
 ท่านละ         73,500 บาท     
 พกัเด่ียวเพ่ิม     9,800 บาท   
 หมายเหต ุ: ราคานีค้ านวณจากการใช้ตัว๋ชัน้ทศันาจร (แบบหมูค่ณะ) หากใช้ตัว๋ดงักลา่วไมค่รบ 10 ท่าน  
                ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับราคาขึน้   
 *** มีตั๋วเองหักท่านละ 17,500 บาท (เฉพาะตั๋วหัว-ท้าย การบินไทย) *** 
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อตัรำนี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร  ตามรายการ 
2. ท่ีพกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเทา่ 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ   
4. คา่พาหนะน าเท่ียวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามระบใุนรายการ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  คา่ธรรมเนียมวีซา่ Online   

และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
6. ประกนัอบุตัิเหต ุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

- ผู้ เดินทางอายตุ ่ากว่า 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50% 
       7.   มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง 

8. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
 

อตัรำนี ไมร่วม 

1. คา่หนงัสือเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ  คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3. ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

ช าระมดัจ าทา่นละ 40,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายกุารใช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง 

 

 

หลักฐำนประกอบกำรยืน่วีซ่ำ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลือไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน  2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน 
4. ช่ือและท่ีอยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมลูใน  Application Form (Online) 
 

 

ติดตอ่  :   เหมียว  / ไปรท์   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124  

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

