
 

 

รหัสทัวร BRS1901002 

ทัวรอินเดีย มมุไบ ออรังกาบาด ถํ้าอาจันตา ถํ้าเอโรลา 
4 วัน 3 คืน (9W) 
ถํ้าเอลโลลา   บีบีกา มักบารา หรือทัชมาฮาลนอย   ป�อมเดาลาตาบัด 

ถํ้าอาจันตา   ประตูชัย Gateway of India 

พระพิฆเนศวรศรีสทิธิวินายัก SIDDHIVINAYAK 
 

 

 
 

 

 



 

 

นําทานเดินทางสัมผัสชมสื่งอัศจรรยของอินเดีย เดินทางสูเมืองออรังกาบาดชมหมูถํ้าอา
จันตาอันย่ิงใหญที่เรื่องราวของศาสนาพุทธปรากฏในรูปของภาพเพนทโบราณ และเทวรู
ปโบราณที่แสดงถึงเรื่องราวความรุงเรืองของศาสนาตางๆในภูมิภาคน้ี ทั้ง พุทธ ฮินดู และ
เชน  จากน้ันชมความย่ิงใหญอลังการของหมูถํ้าเอลโรลาที่มีการตดัภูผาลงไปเปนหมูถํ้า
สลักลึกเขาไปอยางมีรายละเอียดอันนาทึ่ง ไดฟงเรื่องราวการกอสรางที่สุดแสนอศัจรรย
และชมความละเอียดปราณีตของการสลักเสลาดวยฝมือมนุษยทีแ่ทบไมนาเช่ือวาจะ
สามารถสรางมาไดย่ิงใหญขนาดน้ี 

ราคาทานละ 32,900 บาท (ไมรวมวีซา) 

กําหนดการเดนิทาง 18 – 21 ตุลาคม 2562 

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – มุมไบ– เมืองออรังกาบัด  

03.25 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน Jet Airways 9W61  
BKK (06.25.) – BOM (09.35)เจาหนาที่ใหการตอนรับ 

06.25 น. ออกเดินทางสูมหานครมุมไบ(บอมเบย)ประเทศอินเดีย โดยเท่ียวบินที่9W61 
09.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานมุมไบ(เวลาอินเดียชากวาประเทศไทย 1:30 ช่ัวโมง)

หรือชื่อเดิม“บอมเบย”เปนเมืองศูนยกลางดานการพาณิชยของอินเดียโอบลอม
ดวยทะเลอาระเบียน มุมไบเปนที่รูจักในฐานะเปนฮอลิวูดของอินเดียที่เรียกวาบอล
ลีวูดมีอุตสหกรรมภาพยนตที่ใหญที่สุดในโลก เปนศูนยรวมความศรัทธาและความ
เช่ือรวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 

 นําทานชม ประตูชัย (Gateway of India) สรางขึ้นเพื่อเปน อนุสรณในการเสด็จ
มาเยือนมุมไบของพระเจาจอรจที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่ ในป ค.ศ.1911 เพ่ือ
ทรงรวมงานเดลีดารบัร ความงดงามของสถาปตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะของ
ทองถิ่น กับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ใหทานไดอิสระเก็บภาพแหงความประทับใจ
ตามอัธยาศัย   นําทานไปสักการะพระพิฆเนศวรศรีสิทธิวินา
ยัก “SIDDHIVINAYAK” คูบานคูเมืองมุมไบ และถือวา
องคพระพิฆเนศที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ทั้งยังเปนองค
ประธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองคในโลก วัดแหงน้ียัง
เปนที่ไดรับเงินบริจาคมากที่สุดในประเทศอินเดีย ไมวา
นักแสดงนักการเมือง และทุกสายอาชีพ ศรัทธาและมีความ
เช่ือท่ีทําใหชาวอินเดีย และคนที่นับถือพระพิฆเนศทั่วโลกถา



 

 

มีโอกาสตองสักการะองคสิทธิวินายัก พรอมกับการกระซิบบอกหนู พาหนะคูใจ 
ขององคพระพิฆเนศ เพ่ือตอกยํ้าสิ่งท่ีขอพรจากทาน จากน้ันใหทานไดบูชา
เครื่องรางรปูบชูา องคทานตามอัธยาศัย จากนั้นผานชมสถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวําจี
เทอมินําส (ChhatrapatiShivaji Terminus) หรือ ชื่อเดิมวิคตอเรียเทอมินาส 
ที่ไดรับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวคิตอเรีย กอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรม
แบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดีย อันทรงคุณคาจนไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน    
บาย เดินทางสูสนามบินภายในประเทศ 
16.10 น. ออกเดินทางสูเมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน   Jet Airways  เท่ียวบินที่  

9W691 
17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเมืองออรังกาบัด อยูหางจากมุมไบ 370 กิโลเมตร ตัว

เมืองมีกลิ่นอายของอารยธรรม และอิทธพลมุสลิม อยูในรัฐมหาราษฏร ออรังกา
บัด หมายถึง สรางโดยมหาราชา ตั้งชื่อตามมหาราชาออรังเซป เมืองออรังกาบัด
เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเพราะบริเวณใกลกับตวัเมืองมีสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตรมากมาย อาทิเชน ถํ้าอชันตา เอลโลรา บีบีกามาชคมารา ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีรานอาหารในโรงแรม 
พักที ่ พักโรงแรม   Hotel Vitsหรือระดับใกลเคียง 
 
วนัที่สองของการเดินทาง ออรังกาบาด–ถํ้าอาจันตา 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

จากน้ัน นําทานชมวิวถํ้าอาจันตาดานบนสุดของหุบเขาท่ีทานสามารถเห็นวิวถํ้าอาจันตาได
อยางกวางไกล และทานจะไดเห็นวานักขุดคนชาวอังกฤษที่ไดมาพบที่น่ีโดยบงัเอิญ
เปนมุมมองอยางไร จนกระทั่งไดจดัตั้งทีมสํารวจทําใหถํ้าสุดมหัศจรรยน้ีเปดแผยสู
สายตาชาวโลกในทุกวนัน้ี จากน้ันเดินทางเขาสูเบ้ืองลางเพื่อนําทานเปดโลกแหง
ความศรัทธาทางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญอยางเต็มตา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณถํ้าอาจันตา 



 

 

บาย นําทานเขา ชมความงามที่ยิ่งใหญของถํ้าอา
จันตา(Ajanta) มีถํ้าจํานวน 30ถํ้า มีภาพ
จิตรกรรมท่ีเกาแก และสวยงามที่สุดในอินเดีย 
สรางขึ้นราวป 200 กอน ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 650 
เกาแกกวาถํ้าเอลโลรา  ในขณะที่ศาสนาฮินดูกําลังรุงเรืองในเอลโลราพุทธศาสนา
คอยๆเส่ือมลงที่อาจันตา  และหายไปในที่สุดหมูถํ้าที่อาจันตา จึงถูกทิ้งราง มีป�าไม
และเถาวัลยขึ้นปกคลุม จนถึงป ค.ศ.1819 นักลาสัตวชาวอังฤษ ไดมาพบเขาโดย
บังเอิญ โลกจึงไดเห็นความมหัศจรรยของถํ้าอาจันตาจิตรกรรมท่ีงดงามและหาชม
ไดยากเปนเร่ืองพุทธประวัติ ชาดกความเปนอยูในราชสํานัก นักดนตรี และชีวิต
ของผูคนในศตวรรษท่ี 5 โดยใชสีจากธรรมชาติ คือ พืช และแรธาตุ ยูเนสโกได
ประกาศเปนมรดกโลก ถํ้าอาจันตา ตั้งอยูตรงโคงน้ํารูปเกือกมา ของแมน้ําวาโกรา 
หมูถํ้าอาจันตา แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหินยาน  ซึ่งเกาแกถึงศตวรรษท่ี 2 
และศตวรรษท่ี 1 กอน ค.ศ. และกลุมมหายาน ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที ่5 – 6 โดย
ราชวงศวากาดกะ เปนผูอุปถัมภในกลุมถํ้ามหายาน 7 ถํ้าที่นาชมคือ ถํ้าหมายเลข 
1 ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุด ถํ้าหมายเลข 2 ที่หนาถํ้าสลักเปนราชาแหง
นาค  ถํ้าหมายเลข 8 9 10 12 13 และ 15 เปนถาหินยาน หมายเลข 9 เปนถํ้า
สําหรับประกอบพิธีสวดมนต มีพระพุทธรูปองคใหญอยูภายในถํ้า  หมายเลข 10 
เปนถํ้าท่ีเกาแกที่สุด และสวยงามทีสุด   ถํ้าหมายเลข 15-20 เปนถํ้ามหายาน ถํ้า
หมายเลข 16 มีรูปสลักสตรีอยูสองขางประตู  หมายเลข 17 มีพระพุทธรูป รูป
นางฟ�า และรูปดอกบัว กลุมสุดทายคือถํ้าหมายเลข 21-27  สรางในศตวรรษที่ 7 
ถํ้าที่แสดงถึงฝมือชางที่สวยงามที่สุด คือหมายเลข 26 โดยเฉพาะผนังที่สลักเปน
ภาพมารผจญ และผนังที่สลักเปนพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งมีสาวกน่ังเฝ�าอยูเบ้ือง
ลางและเหลานางฟ�าควรจะอยูดานบน (เน่ืองจากในถํ้าขอนขางมืด จึงควรมไีฟฉาย
ติดตวัไปสองดวย) 

บาย  เดินทางกลับสู เมืองออรังคาบัด ระหวางทางแวะ
ชม “ป�อมเดาลาตาบัด” แปลวา เมืองแหงความ
มั่งค่ัง เปนป�อมในศตวรรษที่ 14 หางจากออรังกา
บาด 16 กิโลเมตร ป�อมปราการโบราณถกูโอบ



 

 

ลอมดวยภูเขาดัลคีรี เปนสวนหน่ึงของเสนทางคาราวาน ตํานานเลาวาเมืองน้ีสราง
ขึ้นโดยดันการ เม่ือ ค.ศ.1203  หลังจากน้ันถูกสุลตานเดลีชาวมุสลิมอลาอุดดินคิล
จิยึดไดใน ค.ศ.1294 เดวากิรกีลายเปนเมืองสําคัญในสมัยของสุลตานมูฮัม 

 มัดดินตุคลัคในปค.ศ.1327 พระองคทรงตั้งเปนเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจาก เด
วากิรี เปน เดาลาตาบัด จวบจนถึงสมัยของโมกุล หลังจากน้ันจึงถูกถกูทิ้งราง 
เพราะยายไปสรางเมืองออรังกาบัดแทน 

เย็น เดินทางกลับสูตัวเมืองออรังกาบาด  เขาสูท่ีพัก รับประทานอาหารคํ่า พัก Hotel 
VITSหรือเทียบเทา  

 
วนัที่สามของการเดินทาง  ออรังกาบาด –ถํ้าเอลโลลา 

เชา   รับประทานอาหารเชา  

เชา เดินทางตอไปยังถํ้าเอลโลลา (Ellora) ซึ่งมีถํ้าอยู 34 ถํ้าในระยะ 2 กม. หางจาก
ออรังกาบาด 30 กม. ยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก ชม
ความนาอัศจรรยของฝมือมนุษยในการสกัดภูเขาใหเปน
เทวาลัย พระศิวะ อันยิ่งใหญสวยงามอยางนาท่ึง ท่ีเดนที่สุด 
คือ ถํ้าไกรลาส ซึ่งรังสรรคเทวาลัยบนเขาไกลาส อันเปนที่
ประทับ ของพระศิวะเอามาไวที่ น่ี ตองไปพิสูจนดวยตา
ตนเองถึงความยื่งใหญ งดงาม อลังการ นอกจากน้ียังมีถํ้า 
ในศาสนาพุทธ ฮินดูและเชน ถํ้าในศาสนาพุทธ หมายเลข 
1-12  สรางในสมัยราชวงศจาลุกยะ ในศตวรรษที่ 7-8 ถํ้าหมายเลข 6 มีรูปสลัก
นางดารา และนางมหามยุรี ท่ีสวยงามที่สุด คือถํ้าหมายเลข 10 ซึ่งมีชื่อวาวิศวกรร
มา มีสถูปอยูภายใน และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอยูดานหนาสถูป เพดานสลัก
หินใหแหมือนโครงไม ที่นาชมอีก 2 ถํ้า คือหมายเลข 11 และ 12 ซ่ึงสลักภูเขาเปน 
2 ชั้น และ 3 ชั้น ภายในมีรูปสลักพระโพธิสัตว และพระพุทธรูป ถํ้าอ่ืน ๆ เปน
แบบเรียบงาย เพราะเปนที่พักของสงฆ ถํ้าฮินดูหมายเลข 13-29 สรางในศตวรรษ
ที่ 7 -9 สมัยราชวงศราษฏรกูฏ ซึ่งเปนชวงที่ฝมือชางของ เอลโลรา พัฒนาสูงสุด 
สวยงามที่สุด และเดนที่สุด คือถํ้าหมายเลข 16 คือถํ้าไกรลาสนาถาตองไปชม



 

 

ความยื่งใหญดวยตาตนเอง  ถํ้าอ่ืนที่นาชม คือถํ้าหมายเลข 14 ซ่ึงสลักเปนเทพเจา
องคตาง ๆ ของฮินดู หมายเลข 15 ,21 ,29 ซึ่งมีรูปสลักที่งดงามประดับประดา 
ถํ้าเชน (หมายเลข 30-34) สรางในศตวรรษที่ 9 เรียบงายกวาถํ้าฮินดู ที่นาชมคือ  
ถํ้าหมายเลข 30 และถํ้าไกลลาสของฮินดู และถํ้าหมายเลข 32 สวยงามที่สุด 
สลักเปนรูปชางสิงห 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานสูเดินทางกลับสู เมืองออรังกาบัด ระหวางทางชมวิวทิวทัศนของดินแดน

ชนบททางอินเดียตอนใต 
 นําทานชม บีบีกา มักบารา (Bi BiKaMaqbara) หรือทัชมาฮาลนอย เพราะมี

ลักษณะสถาปตยกรรมคลายทัชมาฮาล สรางเพื่อ
เปนอนุสรณแหงความรัก โดยพระโอรสของออรัง
เซบ ทรงสรางเพ่ือรําลึกถึงพระมารดา (พระนาง 
บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีหองอาหารของโรงแรม  
พักที ่ พักโรงแรม   Hotel Vitsหรือระดับใกลเคียง 
 
วนัที่สี่ของการเดินทาง  ออรังกาบาด –มุมไบ– กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  เดินทางสูสนามบินเมืองออรังกาบาด  
06.50 น.ออกเดินทางสูเมืองมุมไบ โดยสายการบิน เจ็ทแอรเวย เท่ียวบินที่ 9W355  06.50 

– 07.50   แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองมุมไบ ตอไปยังกรุงเทพฯโดย 9W60 12.45  - 
18.45  

18.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
 
 
หมายเหตุราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะของเงินบาททีไ่มคงที่ /  การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยดึถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  

 

 



 

 

คาบริการรวม : 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร
เวย 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง มุมไบ-ออรังกาบาด-มุมไบ โดยสายการบิน เจ็ทแอร
เวย 

• คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน  

• คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (สองทานตอหน่ึงหอง) 

• คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการระบ ุ

• คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ

• คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ

• หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ผูชํานาญโปรแกรมดูแลทานตลอดทริป 

• คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 

คาบริการไมรวม : 

• คาทิปไกดทองถิ่น พนักงานขับรถ รวม USD 20 ตอทาน   

 *คาทิปหัวหนาทัวร รวม 500 บาทตอทาน 

• คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการ 

• คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 

• คาวีซาเขาประเทศอินเดีย 

• คาทําเอกสารผูถือตางดาว 

• คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 



 

 

• คาน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ตอทาน 

•คาบริการไมรวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 % 

 

การชําระเงิน 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวนเงิน 15,000.- บาท ตอผูโดยสารหน่ึงทาน สวนที่
เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย 21วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคา
มัดจําท้ังหมด 

 

เอกสารที่ใชประการกอบขอวีซาทางบริษัทฯขอวีซาแบบ E-VISA ไมตองเก็บเอกสาร 

1. แสกนหนาพาสปอรจากตัวจรงิ มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 

2. แสกนรูปถายขนาด 2x2 น้ิวแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเทาน้ัน พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน  

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอรมท่ีแนบมาใหโดยสมบูรณครบถวนเพราะตองกรอก
ผานระบบออนไลน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือ
เทศกาลท่ีตองการันตี มัดจํากับทางสายการบนิหรือกรุปที่มีการการนัตีคามัดจําท่ีพัก โดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันเก็บคาใชจาย 5,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 



 

 

เงื่อนไขตางๆ 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา 

•บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดย
จะคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ 

•บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศเน่ืองจากมี
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
หรือดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินให
ทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 

•รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองที่น่ัง
บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

•บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

•บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

•การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย   


