
 

 

รหัสทัวร BRS1901729 
ทัวรอินเดีย เยือนมรดกโลก อชันตา - เอลโลรา 4 วัน 2 คืน [AI]  
 
กรุงนิวเดลลี  เมืองออรังกาบัด  ถ้ําอชันตา  ถ้ําเอลโลรา  เมืองมุมไบ    
 

 
 

ระหวางวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562    ,  26 - 29 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 
ราคาทานละ 27,900 บาท (ไมรวมวีซา) 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพมหานคร –กรุงนิวเดลลี – เมืองออรังกาบัด 
06.30 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ันผูโดยสารขาออก เพ่ือ

ทําการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ... ใหการตอนรับ 
08.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สูกรุงนิวเดลลี โดยสายการ

บิน  
AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ีAI 333 

12.00 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงเกาแกของอินเดีย 
ประมาณการณวากอสรางเม่ือ 5000 ปกอนคริสตกาล สวนส่ิงกอสรางที่เกาแก
ที่สุดท่ีคนพบในปจจุบันมีอายุประมาณ 300 ป กอนคริสตกาล มีเมืองโบราณ
หลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปจจุบัน พ้ืนท่ีเขตเดลีเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก
อังกฤษไดยึดครองอินเดียเม่ือ ค.ศ. 1857 ไดยายเมืองหลวงไปยังเมือง
โคลคัตตา แตเดลีก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวงอีกคร้ังใน ค.ศ. 1911 โดยมีการ
สรางเมืองใหมข้ึนมา และใชช่ือวา “นิวเดลี” หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจสัมภาระเปนที่เรียบรอยแลว 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน 
17.50 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุงนิวเดลลี สูเมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน 

AIR INDIA (AI) เที่ยวบินท่ี AI 441 
19.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองออรังกาบัด หลังจากรับสัมภาระเปนท่ีเรียบรอย

แลว...จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พรอมรับประทาน
อาหารค่ํา 

 
วันที่สอง เมืองออรังกาบัด–ถ้ําอชันตา–เมืองออรังกาบัด 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสู กลุมถ้ําอชันตา (Ajanta Caves)มรดกโลกทาง

วัฒนธรรมที่ไดรับประกาศจากองคการยูเนสโก เมื่อ
ปคริสตศักราช 1983 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง โดยรถโคชปรับอากาศ) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 



 

 

หลังอาหาร นําทานเขาชมกลุมถ้ําอชันตา (Ajanta Caves)การสรางถ้ําแหงน้ีใชวิธีการขุด
เจาะชองกลางหนาผา ท่ีมีจํานวนถ้ําทั้งส้ิน 30 ถ้ํา เรียงจากทิศตะวันออก
ไปยังทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขา สหยาทรี (the Sahyadri hills) 
และแมน้ําวโฆระ มีลักษณะเปนรูปทรงเกือกมา โดยการกอสรางถูก
แบงเปน 2 ชวงเวลา คือ ถ้ําลําดับท่ี 1 - 29 ถูกสรางข้ึนในชวง 200 ป
กอนคริสตศักราช และถ้ําลําดับที่ 30 สรางข้ึนในชวงราวๆคริสตศักราช 
500 – 650 ซึ่งภายในแตละถ้ํา ทานจะไดพบการแกะสลักและภาพ
จิตรกรรมฝาผนังถ้ําที่พรรณนาถึงพระพุทธประวัติ ซ่ึงงานศิลปกรรมตางๆ

ภายในถ้ําถูกกลาวขานวาเปนศิลปะยุคโบราณตนแบบงานศิลป�ของประเทศ
อินเดียพรอมใหทานรวมบันทึกหนาประวัติศาสตรความอลังการแหงมหาศรัทธา
ที่มีตอพระพุทธศาสนา จนเกิดเปนกลุมถ้ําอชันตาท่ีประจักษสายตาชาวโลก 
แบบเจาะลึกเต็มวัน 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
โดยรถโคช 
ปรับอากาศ) 

เย็น นําทานเขาสูท่ีพักเมืองออรังกาบัค โรงแรมในเมืองออรังกาบัด พรอม
รับประทานอาหารเย็น 

 
วันที่สาม เมืองออรังกาบัด–ถ้ําเอลโลรา–เมืองออรังกาบัด– เมืองมุมไบ 
เชา รับประทานอาหารเชาภายในที่พัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ถ้ําเอลโลรา (ELLORA CAVES)(

ปดทําการทุกวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ) หมูถ้ํา
เหลาน้ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ 
UNESCO เมื่อปคริสตศักราช 1983 โดยถ้ําแหงน้ี
สรางข้ึนในสมัยราชวงศคุปตะ เปนศาสนสถานท่ีขุด
เจาะเขาไปในภูเขา อันแสดงใหเห็นถึงมิตรภาพท่ีแมจะ
ตางศาสนากันแตสามารถอาศัยรวมกันได พรอมชม
ฝมือการแกะสลักหินใหเปนรูปลักษณที่งดงามย่ิง ซ่ึงถูก
สรางข้ึนระหวางคริสตศตวรรษที่ 5 – 8 มีจํานวนถ้ําท้ังส้ิน 34 ถ้ํา โดยแบงเปน 
เทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ํา พุทธสถาน 12 ถ้ํา และศาสนสถานของเชน 5 
ถ้ํา ซ่ึงระยะเวลาการกอสรางน้ันใชเวลารอยกวาปจึงแลวเสร็จ การสลักหินอัน
แข็งแกรงทั้งภายในและภายนอกถ้ําใหออกมาเปนมรดกของคนท้ังโลกไดน้ัน มี



 

 

ท่ีมาจากศรัทธาอันแรงกลาของชางฝมือชาย ท่ีเดินทางมาจากแควนตางๆท่ัว
สารทิศ บรรจงแกะสลักดวยเทคนิคช้ันสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
โดยรถโคชปรับอากาศ) 

จากน้ัน นําทานชมงานประติมากรรมการแกะสลักหินภายในถ้ําศาสนาฮินดูหมายเลข 16 
ซ่ึงแกะสลักเปนรูปเขาไกรลาสท่ีประทับของพระศิวะ ที่เพียบพรอมไปดวยความ
งดงามและอลังการ ที่ใชเน้ือที่ถึง 1,700 ตารางเมตร จากพ้ืนที่ท้ังหมด 6,500 
ตารางเมตร 

บาย รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอง) 
หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับเมืองออรังกาบัด อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนและ

วิถีชีวิตชาวเมืองทองถ่ินริมสองฝم�งทาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง โดย
รถโคชปรับอากาศ) 

ระหวางทาง นําทานผานชมป�อมปราการเดาลาตาบัด 
(DAULATABAD FORT)ป�อมปราการ
หินแกรนิตโบราณของชาวฮนิดูแหงเทือกเขาเทว
คีรี ซ่ึงในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของราชวงศยา
รวะ ซ่ึงภายหลังถูกกษัตริยอลาอุดดิน คัลจิ 
กษัตริยชาวมุสลิมเขายึดครองในคริสตศักราช 1296 ตอมาในปคริสตศักราช 
1328 เมืองและป�อมปราการไดถูกผนวก และทําการเปล่ียนช่ือมาเปน นครเดา
ลาตาบัด “เมืองแหงโชคลาภ” พรอมทั้งสถาปนาใหเปนเมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย ภายใตการปกครองของพระเจามูฮําหมัด บิน ทักลัค ผูมีแนวคิดยาย
พลเมืองจากเมืองเดลลีมาอยูท่ีนครแหงน้ี แตดวยระยะทางกวา 1,127 
กิโลเมตร และโรครายที่เปนอุปสรรค ทําใหการยายพลเมืองประสบความ
ลมเหลว กอนที่นครเดาลาตาบัดจะถูกทิ้งใหรกรางและตองยายไปสรางเมือง
ใหม ณ เมือง 
ออรังกาบัด  

ณ เมืองออรังกาบัด นําทานเดินทางชม บีบี กา มัคบารา (BIBI KA MAQBARA)หรือ “มินิ ทัช
มาฮาล” แหงเดคคานต้ังอยูภายนอกกําแพงเมือง
ออรังกาบัดที่พระเจาอซัม ซาห พระโอรสของพระ
เจาออรังเซป ทรงมีพระบัญชาใหสรางข้ึนในป ค.ศ. 
1678 เพื่อเปนอนุสรณสถานที่รําลึกถึงพระนางรา
เบีย ธุรณี (RABIA DURRANI) ผูเปนมารดา 
และท่ีนาประหลาดใจจากขอความจารึกบริเวณ



 

 

ดานหนาประตูทางเขา ที่ปรากฏขอความวา “อนุสรณสถานแหงน้ีออกแบบและ
กํากับการกอสรางโดยนายชางอาทา อุลลาร (ATA-ULLAH) ซ่ึงนายชางคน
ดังกลาวเปนบุตรชายของ อุสตารด อาหมัด ลาเฮารี (USTAD AHMAD 
LAHAURI) นักออกแบบที่สําคัญท่ีสุดในการสรางสุดยอดสถาปตยกรรมของ
ประเทศอินเดีย “ทัชมาฮาล” 

หลังจากน้ัน อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง เพ่ือเปนของฝากและของที่ระลึกในการ
เดินทางมายังเมืองออรังกาบัดแหงน้ี  

 เมืองออรังกาบัดมีของพ้ืนเมืองข้ึนช่ือ คือผาไหมฮิมรู (HIMROO SILK) ซ่ึงเปน
การทอผาไหมกับผาคอตตอน ท่ีถูกนําเผยแพรเม่ือคราวท่ี สุลตานชาวเติรกแหง
เดลลี มูฮําหมัดบินทุคลุค (MUHAMMAD BIN TUGHLUQ) คร้ันจะทําการ
ยายเมืองหลวงมายังป�อมปราการเดาลาตาบัด แหงเมืองออรังกาบัด ในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 14 

 ผาไหมฮิมรู เปนคําที่แผลงมาจากภาษาเปอรซียวา “ฮัมรู (HUM-ROO)” มี
ความหมายวา คลายคลึง (SIMILAR) เพราะผาฮิมรูไดใชกระบวนการทอแบบ
เดียวกับ ผาคุมคาวาบ (KUM-KHWAB) ของชาวเปอรเซีย แตแตกตางกันเพียง
วัสดุท่ีใชในการทอ เพราะผาคุมคาวาบน้ัน เปนผาสําหรับราชวงศของสุลตาน
เปอรเซียจึงทอมาจากดายเงินและทองคําแท 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองออรังกาบัด อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 

เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองมุมไบ โดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัท ... ใหบริการทํา
การเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 

20.20 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองออรังกาบัด สูเมืองมุมไบ โดยสายการบิน 
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21.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CHHATRAPATI SHIVAJI เมืองมุมไบ 
(TERMINAL 2) หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจสัมภาระเรียบรอย
แลว...จากน้ัน นําทานตอเคร่ืองเพ่ือกลับกรุงเทพมหานคร 

 
วันที่ส่ี เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร 
01.50 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเมืองมุมไบ สูกรุงเทพมหานครโดยสาย

การบิน AIR INDIA (AI) เท่ียวบินที่ AI 330 
07.45 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

***หมายเหตุ***   กําหนดการเดินทางและเวลาน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปนและตาม
ตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามัน
เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง  

   -   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวัน
เดินทาง 

  -   รูปถายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 4 ใบ หนาตรง ฉากหลังสี
ขาวเทาน้ัน  

  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

คาบริการน้ีรวม 

1. ต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพฯ – เดลลี – ออรังกาบัด // ออรังกาบัด - มุมไบ -
กรุงเทพฯ  

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 25 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
8. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 



 

 

2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาวีซาอินเดีย (แบบออนไลน) ทานละ 3,200 บาท 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปมัคคุเทศกอินเดีย คนขับรถ เด็กติดรถ รวมทานละ 1,000 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตพิจารณาในบริการ 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 จองมัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 25,000 บาท  

 

การเตรียมของเดินทาง 

1.  สําหรับทานที่มีโรคประจําตัว โปรดแจงหัวหนาทัวรใหทราบ และนํายาของทานติดตัวไปใหเพียงพอ
ตลอดรายการ 

2.  เส้ือกันลม  ผาพันคอ ถุงเทา รองเทาใสท่ีเดินสบาย แจ็คเก็ตกันลม เส้ือผาควรสวมสบาย ๆ ซักงาย แหง
งาย ไมตองรีด 

3.  คุณผูหญิงขอแนะนําใหใสกระโปรงยาวหรือกางเกงที่เปนผายืด เพ่ือความสะดวกในการเขาหองน้ํา 
(แบบธรรมชาติ) 

     หมวกกันแดดหรือรม,  ผาปดจมูกกันฝุ�น, ยาทากันยุง ( กลางคืนยุงคอนขางเยอะ ) กลอง ปล๊ักชารจ
แบตเตอร่ีของกลอง       



 

 

     ดิจิตอล ปล๊ักแปลงขาเสียบ,ไฟฉาย ธูป เทียน ทองคําเปลว รมหรือหมวก แวนตาคอนเทคเลนส แวนกัน
แดด ฯลฯ 

 4.  ของใชสวนตัว พวกแชมพู สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน  

 5.  กระเป�าเดินทางน้ําหนักรวมตองไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม หากน้ําหนักของทานเกิน ทาน
ตองเปนผูรับผิดชอบคาระวาง 

     น้ําหนักสวนเกินที่ทางสายการบินเรียกเก็บจากทาน 

 6.  เงินท่ีนําไปใชสวนตัวควรแลกเปนดอลลาหสหรัฐ หรือเงินบาท  หากไมสะดวกแลกเงิน
ดอลลารไป สามารถนําเงินบาทไป 

               แลกท่ีอินเดียกับรานแลกเงินได  และควรเก็บส่ิงของมีคาไวใหเรียบรอย เพ่ือป�องกันการ
สูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นได 

 

เง่ือนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 


