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วนัแรก (สนามบนิสวุรรณภมู)ิกรงุเทพฯ – (สนามบนิฉตัรปาตศีวิะจ)ิเมอืงมมุไบ                 (-/-/-) 
 

16.00 น. นดัพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D สายการ
บนิ  THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

18.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมมุไบ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิ TG 317 (บรกิารอาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

 22.00 น. ถงึ สนามบนิฉตัรปาตศีวิะจี  Chhatrapati Shivaji แหง่เมอืงมมุไบ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ย นําคณะออกเดนิทางจากสนามบนิเขา้พักผอ่น ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 ทีพ่กั KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL / MUMBAI   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว 

 http://www.hotelkohinoorcontinental.com/ 
 

วนัทีส่อง นาสกิ – ปญัจะวาท ิ– รามกณุฑ ์– วดักาลาราม – ถ า้สดีา(ชมดา้นนอก) – ออรงักาบาด (B/L/D) 

             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) หลังอาหารเชา้ พาคณะตามรอย มหากาพยร์ามายณะ 

Ramayana หรอืรามเกยีรติ ์โดยออกเดนิทางสู ่เมอืงนาสกิ Nasik (ระยะทาง

ประมาณ 167 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ชือ่เมอืง “นาสกิ” นีค้าดวา่มทีีม่าจาก
เรือ่งรามเกยีรติ ์ตอนทีพ่ระ 

ลักษณ์ตัดจมกูนางยกัษ์
ส ามะนกัขา โดยคําวา่ 
“นาสกิ” แปลวา่ “จมกู” 
เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่า
โคธาวาร ีและเป็นหนึง่ใน
สีเ่มอืงศักดิส์ทิธิท์ีช่าวฮนิดู
มาอาบน้ําในพธิกีมุภเมลา
(Kumbh Mela) ซึง่เป็น
เทศกาลแสวงบญุอนั

ยิง่ใหญข่องชาวฮนิด ูถอืวา่เป็นการรวมตัวกนัของชาวฮนิดทูีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก ผูค้นจะมุง่หนา้ไปยงัรมิ
แมน้ํ่าสายศักดิส์ทิธิเ์พือ่ทําพธิ ี“ชาหสินาน” หรอืลา้งบาปและสกัการะแมน้ํ่าศักดิส์ทิธิใ์นวัน เวลาและสถานที่
อนัเป็นมงคล  

            รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(มือ้ที2่) หลังรับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําคณะชมตําบล ปญัจะวาท ิPanchavati  ปัญจะหรอื Pancha คอื จํานวน
หา้(5) วาท ิหรอื Vati แผลงมาจาก Vat Vriksh ในภาษามราฐ ีหมายถงึ ตน้
ไทร  ดังนัน้ Panchavati จงึแปลวา่บรเิวณตน้ไทร 5ตน้น่ันเอง ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ
โคง้ของแมน้ํ่าโคธาวาร ีGodavari River จากตํานานเรือ่งมหากาพยร์ามายณะ 
Ramayana หรอืรามเกยีรติ ์ตอนพระราม Rama ถกุเนรเทศออกจากเมอืงมถิิ
ลา มาถอืบวชบําเพ็ญพรตในป่าถงึ 14 ปี โดยพระลักษณ์ Laxman และนางสี

ดา Sita ขอตามเสด็จ ซึง่คาดวา่ทัง้สามพระองคต์ัง้อาศรมพํานักอยู ่ณ บรเิวณ
ตน้ไทร 5ตน้ ทําใหส้ถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บความเคารพนับถอืจากคนอนิเดยี มา
กราบไหวบ้ชูาขอพรตามเทวาลัย เพราะเชือ่วา่พลังแหง่เทพเจา้คอืพระวษิณุ
นารายณ์ยงัคงสถติยอยู ่ณ บรเิวณนี้  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chhattrapati_Shahu
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รามกณุฑ ์(Ramkund) Ram หมายถงึ พระรามฯ 
สว่น Kund ในภาษามราฐ ีหมายถงึ แอง่ หรอืสระ
น้ํา รามกณุฑ ์จงึหมายถงึ สระน้ําของพระรามฯ  
เป็นบรเิวณทีม่แีมน้ํ่า 3สาย ไดแ้ก ่Aruna, Varuna 
and Godavari มาบรรจบกนั เชือ่วา่เป็น บรเิวณที่
พระราม, พระลักษณ์และนางสดีาลงสรงน้ําทีน่ี ่
ในชว่งถอืบวชบําเพ็ญพรตในป่า 14 ปี  เพราะความ
เชือ่และความเคารพศรัทธาตอ่พระราม ซึง่เชือ่วา่
เป็นภาคหนึง่ของพระนารายณ์หรอืพระวษิณุลงมา
จตุ ิเพือ่ดับทกุขร์อ้นในโลก บรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พระรามจงึมคีวามศักดิส์ทิธิไ์ดรั้บความเคารพนับถอื

อยา่งมากในอนิเดยี เพราะเชือ่วา่สถานทีท่ีพ่ระเป็นเจา้ประทับยอ่มมพีลังพเิศษ
ของพระเป็นเจา้สถติยอยู ่จงึมกีารสรา้งเทวาลัย เพือ่บชูาและขอพรจาก
พระองค ์และแมน้ํ่าบรเิวณทีพ่ระเป็นเจา้ลงอาบชําระรา่งกาย ยอ่มเป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิท์ีส่ามารถชําระบาปแกค่นทั่วไปได ้จงึนยิมมาอาบน้ําชําระรา่งกายกนั
บรเิวณนี ้เพราะเชือ่กนัวา่เป็นสริมิงคล และชําระทกุขโ์ศกโรคภยั สิง่ชัว่รา้ย
ตา่งๆได ้Ramkund แหง่นีจ้งึเป็นหนึง่ในสีเ่มอืงศักดิส์ทิธิท์ีช่าวฮนิดมูาอาบน้ํา
ในพธิกีมุภเมลา Kumbh Mela ซึง่เป็นเทศกาลแสวงบญุอนัยิง่ใหญข่องชาว
ฮนิด ูถอืวา่เป็นการรวมตัวกนัของชาวฮนิดทูีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก ผูค้นจะมุง่หนา้
ไปยงัรมิแมน้ํ่าสายศักดิส์ทิธิเ์พือ่ทําพธิ ี“ชาหสินาน” หรอืลา้งบาปและสกัการะ
แมน้ํ่าศักดิส์ทิธิใ์นวัน เวลาและสถานทีอ่นัเป็นมงคล ดังทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
 
 

ถ า้สดีา (sita gufa) เป็นวัดถ้ําทีม่ขีนาดเล็ก บรเิวณ
ดา้นหนา้ถ้ําเป็นตน้ไทรใหญ ่5ตน้ ซึง่คาดวา่เป็นตน้ไทรตาม
ตํานานของป่าปัญจะวาท ิในมหากาพยร์ามเกยีรติ ์โดยที่
สามารถเขา้ไปชมไดโ้ดยเดนิผา่นทางเดนิและบนัไดแคบๆที
ละคน ตามตํานาน  กลา่ววา่ เมือ่พระราม (Lord Rama), พระ
ลักษณ์(Laxman) และนางสดีา (Sita)ออกมาบําเพ็ญพรตใน
ป่าบรเิวณนี ้นางยกัษ์สํามะนักขา (Surpanakha)หลงรัก
พระราม และคดิฆา่นางสดีา พระลักษณ์จับนางยกัษ์ไดก้็
ลงโทษตัดจมกู แลว้ปลอ่ยไป นางยกัษ์โกรธมากก็ใหปี้ศาจ 
10,000 ตนมาทํารา้ยพวกพระราม แตก่็พา่ยแพ ้ตอ่มานางสํา
มะนักขาก็ไปบอกพีช่ายคอืทศกณัฑ์ (Ravana)วา่ นางสดีา
งดงาม เพือ่ใหท้ศกณัฑม์าลักตัวนางสดีาไปยงัเมอืงลงกา
(Lanka) ทศกณัฑส์ัง่ใหย้กัษ์มารศี (Maricha)แปลงกายเป็น

กวางทองมาใหน้างสดีาเห็น นางสดีาอยากไดก้วางทองก็ใหพ้ระรามไป
จับมาให ้มารศีหลอกลอ่พระรามเขา้ป่าไป และเลยีนเสยีงพระรามรอ้งขอ
ความชว่ยเหลอื นางสดีาจงึใหพ้ระลักษณ์ไปชว่ย พระลักษณ์จงึใหน้างสี

ดาไปซอ่นตัวในถ้ําสดีากอ่นออกไปตามพระราม ทศกณัฑแ์ปลงรา่งเป็น
นักพรตมาหานางสดีา สดีาไมท่ราบความออกมาตอ้นรับนักพรตแปลงจงึ
ถกูจับตัวไปเมอืงลงกาภายในถ้ํามแีทน่บชูาพระราม, พระลักษณ์และนาง
สดีา รองพระบาทไม ้ (Wooden Rama Paduka) ซึง่เชือ่วา่เป็นรองเทา้
ของพระราม บรเิวณโถงบรเิวณทางออกเป็นทีป่ระดษิฐานของศวิลงึคท์ี่
นางสดีาใชบ้ชูาพระศวิะ   

 

 

 

 

ทา่นทีต่อ้งการจะลงไปชมในถ า้กรณุาแจง้หวัหนา้ทวัรก์อ่น ไมแ่นะน าส าหรบัผูม้รีา่งกายไมแ่ข็งแรง 
หรอืมปีญัหาเรือ่งระบบหายใจ เพราะถ า้มขีนาดเล็กสงูเพยีง 4 ฟุต มอีากาศทีค่อ่นขา้งอบัชืน้ 
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วดักาลาราม (Kala Ram Mandir) เทวาลัยสถานทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวฮนิด ู
สรา้งเพือ่อทุศิบชูาแกพ่ระราม พระลักษณ์และ
นางสดีา เพราะเชือ่วา่พระรามคอื ภาคอวตาร
ของพระนารายณ์ลงมาปราบยกัษ์ทศกณัฐ์
(Ravana) โดยตัวอาคาร วหิารถกูสรา้งดว้ยหนิ
ศลิาตัง้อยูบ่นฐานสงู ดา้นหนา้เป็นซุม้ประตยูอด
ทรงโดม สว่นกลางวหิารเป็นบรเิวณสกัการะ
เทพเจา้มยีอดทรงโดมมปีระตเูขา้ออกจาก
ดา้นขา้งทัง้2ดา้น วหิารดา้นในประดษิฐานแทน่
บชูาพระราม, พระลักษณ์และนางสดีา ยอดทรง
ปรางคส์งู ซึง่มยีอดสงูถงึ 25 เมตร ชาวฮนิดู
นยิมมาสกัการะและขอพรจากองคเ์ทพเพือ่เป็น
สริมิงคล และบรเิวณวัดแหง่นีย้งัเป็นจดุทีเ่ชือ่วา่
นางสดีาถกูทศกณัฐล์ักพาตัวไปอกีดว้ย  

จากนัน้นําคณะเดนิทางโดยรถโคช้ สูเ่มอืงออรงักาบาด  Aurangabad ระยะทาง 185 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง  
ออรงักาบาด Aurangabad   “the city of gate”  
เมอืงโบราณอายกุวา่ 2,000ปี ปัจบุนัออรังกาบาด เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที5่ แหง่แควน้มหาราษฏระ

(Maharashtra)  กาบาด(Gabad) มคีวามหมายวา่ “เมอืง” หรอื “ City” , ออ
รัง(Aurang) คอืพระนามของมหาราชนักรบ พระนามวา่ Aurangzeb Alamgir 
กษัตรยิลํ์าดับที ่6แหง่ราชวงศม์กูลั (Mughal) หรอืราชวงศโ์มกลุ
(Mogul)(1526-1857 ) ยคุแหง่การขยายอาณาจักรและยดึครอง จนทําให ้
อาณาจักรโมกลุมพีืน้ทีร่วมกวา่ 3.2ลา้น
ตารางกโิลเมตร เมอืงออรังกาบาดนัน้ 
เป็นจดุผา่นของทางลาวาในอดตีทําให ้
มศีาสนโบราณสถานมากมาย ทีส่รา้งขึน้
จากหนิลาวา จนทําใหอ้อรังกาบาดเป็น
ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว แหง่แควน้มหา
ราษฏระ 

 

*หมายเหต*ุ สนิคา้พืน้เมอืงไดแ้ก ่สาหรีไ่ปถาณี (Paithani Saree) ซึง่
ทําขึน้ทีเ่มอืงไปถาณ (Paithan) แหง่ออรังกาบาด ซึง่เป็นหนึง่ในผา้
สะสมของสาวๆชาวอนิเดยีและมมีลูคา่แพงทีส่ดุชนดิหนึง่  อกีทัง้ยงัเป็นทีผ่ลติเบยีรก์วา่ 30 % ในอนิเดยี
ไดแ้ก่   Kingfisher, Foster’s, Carlsberg and Heineken ฯลฯ ,ฐานการผลติอตุสาหกรรมรถยนต ์
จักรยานยนต ์และสามลอ้เครือ่งเชน่ Bajaj Auto ,อตุสาหกรรมเวชภณัฑ ์ตา่งๆอกีดว้ย 

             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
 ทีพ่กั THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว

http://www.ambassadorindia.com/ 

 

วนัทีส่าม กลุม่ถ า้เอลโลรา่(UNESCO) – วหิารไกรลาสนาถ(UNESCO) – นครเทวะครี ี    (B/L/D) 

             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  หลังรับประทานอาหารเชา้นําคณะชม 
 

กลุม่ถ า้เอลโลรา่ Ellora Caves (UNESCO) 
กลุม่ถ้ําเอลโลรา่คาดกนัวา่สรา้งในระหวา่งศตวรรษที ่5-10 โดยเป็นงานสถาปัตยกรรม
สลักหนิแบบอนิเดยีโบราณ กอ่สรา้งมากทีส่ดุในสมยัราชวงศร์าษฏระกฏู Rashtrakuta 
Dynasty(753-982) โดยความเชือ่ในศาสนาฮนิดู (Hinduism) , ศาสนาพทุธ
(Bhuddhism) และศาสนาเชน(Jainism) ซึง่ประกอบดว้ย 34 ถ้ํา , ถ้ําหมายเลข1-12(
พทุธ) , ถ้ําหมายเลข13-29(ฮนิด)ู , ถ้ําหมายเลข30-34(เชน) เมือ่ปี ค.ศ. 1983 
UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนใหก้ลุม่ถ้ําเอลโลรา่ เป็นมรดกโลกอกีดว้ย 
 
 
 
 

http://www.livemint.com/Search/Link/Keyword/Kingfisher
http://www.livemint.com/Search/Link/Keyword/Foster%E2%80%99s
http://www.livemint.com/Search/Link/Keyword/Carlsberg
http://www.livemint.com/Search/Link/Keyword/Heineken
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Caves No.1-12 (Bhuddhism)  
ถ้ําหมายเลข1-12 นัน้ถกูสรา้งขึน้เป็นกลุม่แรก
ตัง้แตศ่ตวรรษที ่5-8 ซึง่กลุม่ถ้ํานีร้วมเรยีกวา่
“กลุม่ถ้ําวศิวกรรม (Vishvakarma)” 
ประกอบดว้ย 11 วหิาร (Vihara) ซึง่รวมทัง้สว่น
ทีพั่กอาศัย , หอ้งประกอบอาหาร ฯลฯ และถ้ํา
หมายเลข10 “ Caves No.10” มลีักษณะเป็น
อโุบสถ ภายใน เพดานโคง้สนั( Rib vault) ทํา
ใหม้โีถงอโุบสถขนาดใหญ ่ประดษิฐานองคพ์ระ
โคตมพทุธเจา้ อยูด่า้นใน โดยรวมแลว้งาน
แกะสลักองคพ์ระในสว่นนีจ้ะแกะสลักเพือ่บชูา 
พระโคตมพทุธเจา้ , พระอวโลกเิตศวร , พระ
โพธสิตัว ์ฯลฯ 
Caves No.13-29 (Hinduism)  
วหิารไกรลาสนาถ Kailasanatha Temple  
ถ้ําหมายเลข13-29 นัน้ถกูสรา้งขึน้เป็นกลุม่ทีส่องระหวา่งศตวรรษที ่6-8 เพือ่บชูาเทพฮนิด ูโดยผนังวหิารจะ
เนน้ภาพสลักนูนสงู  และงานประตมิากรรม แผงบอกเลา่เรือ่งราวจากปกรณัมฮนิดู (Hindu Mythology) โดย
ไศวะนกิาย และ  ไวษณพนกิาย  ซึง่ถ้ํา
หมายเลข16 “ Caves No.16” เป็นทีต่ัง้
ของวหิารไกรลาสนาถ (Kailasanatha 
Temple) หรอืวหิารไกรลาส (Kailasa 
Temple) วหิารสําคัญทีส่ดุ สรา้งโดยพระ
เจา้กฤษณะที ่1 แหง่ราชวงศร์าษฏระกฏู 
สรา้งถวายบชูาพระศวิะ วหิารแกะสลักจาก
ภเูขาหนิชิน้เดยีว ซึง่มขีนาดใหญก่วา่มหา

วหิาร
พาร์
เธนอน
(Parthenon) ในเอเธนส์ (Athens)ถงึ2เทา่วหิารไกลาสนาถนัน้ถอื มคีวาม
วจิติรงดงามในการแกะสลักหนิมากทีส่ดุเรยีกไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของกลุม่
ถ้ําเอลโลรา่ เลยทเีดยีว  ตัววหิาร แกะสลักภเูขาทัง้ลกูเป็นรปูทรง จําลอง
แบบเขาไกรลาส ทางเขา้ มซีุม้ประตู โคปรุะ (Gopura)สงูสองชัน้ ดา้นใน
ลานกวา้งจะประกอบดว้ย 3สิง่สําคัญตามไศวะนกิาย ไดแ้ก ่มณฑปโคนนทิ
(Nandi Mantapa)พาหนะของพระศวิะ  , วหิารพระศวิะ (Central Temple) 
และวหิารศวิลงึค์ (Houses The Lingam) รอบตัววหิาร นัน้จะเป็นระเบยีง
รายรปูตัวย ู โดดเดน่ดว้ย ผนังแกะสลักภาพนูนสงูบอกเลา่ ตํานานของพระ
ศวิะและทศอวตารของพระวษิณุ และประตมิากรรมแผงจากมหากาพยร์า
มายณะตอนทศกณัฑเ์ขยา่เขาไกรลาส ฯลฯ 

 

Caves No.30-34 (Jainsim) 
ถ้ําหมายเลข30-34 นัน้ถกูสรา้งขึน้เป็นกลุม่สดุทา้ยระหวา่ง
ศตวรรษที ่9-10 เพือ่บชูา  “ตริถังกร (Tirthankara)” หรอื
ศาสดาของศาสนาเชน ทัง้ 24องค์  โดยถ้ําหมายเลข 32 
“Caves No.32” นัน้เรยีกวา่ “อนิทรสภา (Indra Sabha)” 
บนเพดานแสดงประตมิากรรมนูนสงูรปูดอกบวับาน กลาง
วหิารประดษิฐานรปูสลักของทา่นมหาวรีะ (Mahavira) หรอื 
วรรธมานะ(Vardhamana) บรมศาสดาของศาสนาเชน โดย
ทางเขา้มรีปูสลักนูนสงูรปูนางยกัษีมตังคะ  (Matanga) ซึง่
แสดงถงึความมัง่คั่งและสทิธยกิะ  (Siddhayika) แสดงถงึ
ความกรณุา ยนืเฝ้าหนา้ประตู  งานแกะสลักมคีวามวจิติร
สวยงามอยา่งมาก ขดัตอ่หลักของศาสนาเชน โดยสิน้เชงิ 

            รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(มือ้ที5่) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําคณะชม 
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บา่ย นครเทวะครี ีDevagiri หรอืนครดอลาตาบาด Dualatabad   
เมอืงโบราณ 2,000ปี “ดอลาตาบาด (Dualatabad)” มคีวามหมายวา่ “นครแหง่ความมัง่คั่ง” หรอืทีรู่จ้ักใน

นาม  “เทวะครีี (Devagiri)” ซึง่มคีวามหมายวา่ “นครภเูขาแหง่เทพ” เนือ่งจาก
ชยัภมูติัง้อยูบ่นภเูขาเดีย่วสงู 700เมตร และเป็นทางผา่นของกองคาราวาน
การคา้สมยัโบราณกวา่ 2,000ปี เชน่ ผา้ สิง่ทอ และเครือ่งเทศ ฯลฯ ในชว่ง
ศตวรรษที ่14 ผูค้นตา่งขนานนามวา่เป็นเมอืงหลวงแหง่ที2่ของอาณาจักรตกุลัค
Tughlaq(1321-1413) ซึง่ขณะนัน้มเีมอืงอยูท่ีเ่ดลี  Delhi  ในปีค.ศ.1327 
สลุตา่น “มฮูมัหมดั บนิ ตกุลัค” สลุตา่นลําดับที2่ แหง่ราชวงศต์กุลัค (Tughlag 
Dynasty)ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเดล ีDelhi มาอยูท่ีน่ครเทวะครีถีงึ2ปี ในขณะนัน้
ไดส้ัง่ชา่งศลิป์หลายแขนงมาสรา้งเมอืงหลวงแหง่ใหมน่ีใ้หเ้ทยีบเคยีงกบัเมอืง
หลวงเกา่เดลี  
Delhi ถอืเป็น
ความเจรญิสงูสดุ

ของเมอืงเทวะครี ีแตห่ลังจากเป็นเมอืงหลวง
ได ้2ปี สลุตา่นไดย้า้ยเมอืงหลวงกลับไปทีเ่ด
ล ีดังเดมิเนือ่งจากความไมส่ะดวกในการ
บรหิารประเทศ จงึทําใหปั้จจบุนัเทวะครี ี
หลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง ซากเมอืง
โบราณ ซากป้อมโบราณ ใหไ้ดช้ืน่ชมความ
เจรญิรุง่เรือ่งในอดตีกวา่700ปี จากนัน้เดนิทางกลับเขา้เมอืงออรังกาบาด 

             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)    

 ทีพ่กั THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว

http://www.ambassadorindia.com/ 
 

วนัทีส่ ี ่ กลุม่ถ า้อะจณัตา(UNESCO) – บบี ีคา มคับารา ทชัมาฮาล แหง่แดนใต ้                      (B/L/D) 
 

            รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที7่)  หลังอาหารเชา้ นําคณะเดนิทางโดยรถ

โคช้ สูก่ลุม่ถ้ําอะจัณตา ระยะทาง 97 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

เชา้            Ajanta Caves กลุม่ถ า้อะจณัตา (UNESCO) 
กลุม่ถ้ําอะจัณตา (Ajanta) นัน้เรยีกชือ่ตามหมูบ่า้นอะจัณ

ตา ทีอ่ยูห่า่งออกไป 12
กโิลเมตร และอยูห่า่งจากกลุม่
ถ้ําเอลโลร่า่ ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอืประมาณ 
100กโิลเมตร เป็นกลุม่ถ้ําที่
เจาะเขา้ไปกลางหนา้ผาหนิ 
รวม 29ถ้ํา เรยีงโคง้รปูเกอืกมา้
(U-Shape) ตามลักษณะโคง้
ของแมน้ํ่าวโฆรา่ (Waghora-
ภาษาถิน่แปลวา่ เสอื ) ทีไ่หล

เลยีบหนา้ผาอยูด่า้นลา่ง โดยสรา้งตามความเชือ่และ
ศรัทธาในพทุธศาสนา (Bhuddhism)โดยถกูสรา้งขึน้

ระหวา่งชว่ง 200ปีกอ่น
ครสิตกาล ถงึ ศตวรรษที ่
7 โดยงานจติรกรรมและ
งานประตมิากรรม ทัง้หมด
แสดงเรือ่งราวของ พทุธ
ชาดก (Jataka Tales) , 
พระพทุธเจา้ และพระ
โพธสิตัว ์ถกูคน้พบเมือ่
วันที ่28 เมษายน ค.ศ.
1819 โดยรอ้ยเอกจอหน์  

http://www.ambassadorindia.com/
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สมธิ นายทหารมา้แหง่สหราชอาณาจักรฯ ในขณะทีกํ่าลังลา่เสอื และในปี ค.ศ. 1983 UNESCO ไดข้ึน้
ทะเบยีนใหก้ลุม่ถ้ําอะจัณตา เป็นมรดกโลก(ปีเดยีวกบักลุม่ถ้ําเอลโลรา่)  กลุม่ถ้ําอะจัณตา แบง่ออกเป็น 5 
อโุบสถ(ถ้ําหมายเลข 9,10,19,26,29) และ 24 วหิาร 
หนิยาน(Hinayana)  
ถ้ําหมายเลข 9 ,10 เป็นอโุบสถ และถ้ําหมายเลข 12 

,13 ,15 เป็นวหิาร สรา้ง
ตามความเชือ่ในสาย
หนิยาน(Hinayana) ในชว่ง
ราชวงศส์าตวาหนะ
(Satavahana Dynasty) 
โดยเนน้บชูาสญัลักษณ์
แทนองคพ์ระพทุธเจา้ หรอื
ภาพวาดองคพ์ระพทุธเจา้ 
เชน่บชูาสถปู ,ธรรมจักร ,
บลัลังก ์,รอยพระพทุธบาท ,ดอกบวั ,ชา้ง ฯลฯ ในตัวอโุบสถก็จะบชูาสถปูแทน
องคพ์ระประธาน เชน่  ถ้ําหมายเลข 9 ,10 เป็นอโุบสถในการสรา้งระยะแรก 

ภายในบชูาสญัลักษณ์สถปูขนาดยอ่ม เรยีบงา่ย
ไมว่จิติรงดงาม 
มหายาน(Mahayana) 
ถ้ําหมายเลข 19 ,26 ,29 เป็นอโุบสถทีสํ่าคัญ
สายมหายาน (Mahayana)  ภายในบชูาองค์
พระพทุธรปู พรอ้มงานแกะสลักหนิ สว่นถ้ําที่

เหลอืนัน้เป็น
วหิาร สรา้ง
ใน ชว่ง ราชวงศ์

วากาตกะ
(Vakataka Dynasty) และชว่งราชวงศร์าษฏระกฏู (Rashtrakuta Dynasty) 
ซึง่ศลิปะจะมคีวามละเอยีดวจิติรงดงามอยา่งมาก 
มกีารแกะสลักภาพนูนสงู ,การแกะสลัก องค์
พระพทุธรปูและ องค์ พระโพธสิตัว์ สําหรับบชูา 
แทนการบชูาสญัลักษณ์ของสายหนิยาน  รวมถงึ

ภาพเขยีนสบีนฝาผนังถ้ําแบบปนูเปียก (Fresco)  
ถ้ําหมายเลข 17 มภีาพเขยีนสทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ คอื “The Coming of Sinhala” 
หรอืภาพการเดนิทางลงภาคใตพ้าไพลพ่ล 700 คนชาวสงิหฬ (Sinhala) ไปหา
ดนิแดนใหมข่องเจา้ชายวชิยั (Prince Vijaya) องค์ปฐมกษัตรยิ์ของราชวงศว์ชิยั
(Vijaya Dynasty) แหง่อาณาจักรตัมพปาณ(ิTambapanni) หรอืทีรู่จ้ักในนาม 
“เกาะลังกาทปีะ” , “ลังกาทวปี”  , “เมอืงลงกา” ในมหากาพยร์ามายณะ
(Ramayana) ซึง่ก็คอืประเทศศรลีังกา(Sri Lanka) ในปัจจบุนั  

             รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(มือ้ที8่)   

เย็น       บบี ีคา มคับารา Bibi Ka Maqbara  
บบี ีคา มคับารา แปลวา่ “สสุานแหง่ทา่นหญงิ” เชือ่กนัวา่สรา้งขึน้ในระหวา่งปี ค.ศ.1651-1661 โดยเจา้ชาย

อะซาม ชาห ์(Azam Shah) พระราชโอรสในจักรพรรด ิออรังเซป็ Aurangzeb 
Alamgir สําหรับเป็นสสุานฝังพระศพของของพระมารดา “จักรพรรดนิี ราบอิะ 
อดุ-ดรูานี  (Rabia ud-
Durani) ”  เพือ่เป็นอนุสรณ์
ถวายแด่ พระมารดา   , บบี ี
คา มคับารา นัน้มชีือ่เรยีก
อกีชือ่วา่ “เด็กคานี ่ทัช 
(Deccai Taj)” หรอื “ทัชมา
ฮาลแหง่ แควน้ตอน ใต ้ ” 
เพราะตัง้ใจสรา้ง
ลอกเลยีนแบบมาจาก ทัช  

มาฮาล(Taj Mahal) แหง่เมอืงอคัรา(Agra) น่ันเอง 
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  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  

 ทีพ่กั THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว

http://www.ambassadorindia.com/ 

 

วนัทีห่า้ ออรงักาบาด – พูเน ่– กลุม่ถ า้เลนยาตร ีบชูาพระพฆิเนศ – วดัศรคีรีจีตัมาจ – มมุไบ   (B/L/D) 
 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) หลังรับประทานอาหารเชา้  

นําคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ ต าบลจนูนา(Junnar) ขอบพรมแดน พเูน่ Pune ระยะทางประมาณ 
225 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่1)  

บา่ย Lenyadri Caves กลุม่ถ้ําทีถ่กูเจาะเขา้ไปในภเูขาเลนยาตร ีซึง่อยูป่ลายเขตเมอืงพเูน่-มมุไบ กลุม่ถ้ํานี้
สรา้งในชว่งศตวรรษที1่-3 เพือ่อทุศิแกพ่ทุธศาสนาเถรวาทประมาณ 30 ถ้ํา โดยมถ้ํีาที ่6 และ 14 เป็นถ้ํา
อโุบสถ ทีเ่หลอืเป็นถ้ําวหิาร ซึง่มกีฏุทิีพั่กสําหรับพระสงฆ ์แตถ้ํ่าที ่7 เป็นศาสนสถานฮนิด ูเป็นโถงขนาด
ใหญย่าว 17.37 เมตร (57 ft) กวา้ง 15.54 เมตร ( 51 ft) 

สงู 3.38 เมตร (11.1 ft) มบีนัได 
283 ขัน้เพือ่ขึน้สูต่ัวถ้ํา ในสมยัแรก
ขดุเจาะสลักถ้ํานีเ้พือ่อทุศิถวายแก่
พทุธศาสนา ตอ่มาหลังจากพทุธ
ศาสนาในอนิเดยีเริม่เสือ่ม ศาสนา
ฮนิดรูุง่เรอืงอกีครัง้ จึง่ไดเ้ปลีย่นเป็น
วัดฮนิด ู1ใน 8 ศาสนสถานศักดิส์ทิธิ ์
เพือ่การจารกิแสวงบญุบชูาพระ
พฆิเนศวร  “พธิีอษัฏวนิายกั  ยาตรา”(Ashtavinayaka yatra)  เทพแหง่ความสําเร็จ 
ความเจรญิรุง่เรอืง และการเรยีนรู ้ฯลฯ ของรัฐมหาราษฎระ  Maharashtra โดยมชีือ่วา่ 
วดัศรคีรีจีตัมาจ  Sri Girijatmaj คําวา่ “Girija” เป็นหนึง่ในพระนามเรยีกของพระ

แมป่ารวตี(Parvati) , “Atmaj” หมายถงึ บตุร(ชาย)  “Girijatmaj” จงึหมายถงึ “บตุรแหง่พระแมป่ารวต”ี ชือ่ 
Lenyandri ปรากฏอยูใ่นพระคัมภรีฮ์นิด ู“พฆิเนศวรปรุาณะ” (Ganesha Purana) มกีารเชือ่มโยงกบัเทวะ

ตํานานโบราณกลา่วถงึเรือ่งการ  กําเนดิพระพฆิเนศวร วา่ พระแมป่ารวต ีปรารถนาจะมี
พระโอรส จงึไดทํ้าตามคําแนะนําของ
พระศวิะเทพ พระสวาม ี ใหจ้ัดทําพธิี
บญุยกัวรติะ(การบชูาพระวษิณุเทพ
เพือ่ขอบตุร ) โดยใชเ้วลาในการทํา
พธิตีลอด 1 ปี ซึง่หากทําโดย
ตลอดจนครบก็จะประสบความสําเร็จ
ในการขอบตุร พระแมป่ารวตจีงึได ้
จัดทําพธิบีญุยกัวรติะขึน้ทีถ้ํ่า 
Lenyadri เมือ่ครบกําหนดจงึบงัเกดิ
เป็นพระพฆิเนศวร เป็นเทพบตุรรปู
งาม ตอ่มาพระแมป่ารวตทีรง
ปรารถนาจะสรงน้ําจงึใหพ้ระโอรสเฝ้าทางเขา้ไวไ้มใ่หใ้ครผา่น ขณะนัน้พระศวิะเสด็จ
มาเยีย่มพระแมป่ารวต ีแตพ่ระพฆิเนศวรก็ป้องกนัเต็มทีต่ามคําสัง่มารดา พระศวิะโกรธ 

 

http://www.ambassadorindia.com/
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มากสงัหารพระพฆิเนศวร เมือ่พระแมป่ารวตทีรงทราบเรือ่งก็โกรธมากจะทําสงครามกบัพระศวิะ จนพระฤาษี
นารอดตอ้งมาไกลเ่กลีย่ ใหเ้ทวดาลงไปยงัโลกมนุษยห์าศรีษะมนุษยม์าตอ่ใหแ้ตห่าไมไ่ด ้จนพบชา้งพลาย
นอนหันหัวไปทางตะวันตก จงึตัดศรีษะชา้งนัน้มาตอ่กบัองคพ์ระพฆิเนศวร จงึคาดวา่ทีน่ีค้อืบรเิวณทีกํ่าเนดิ
พระพฆิเนศวร รปูบชูาพระพฆิเนศวร เป็นศลิาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีม่ลีักษณะรปูรา่งคลา้ยองคพ์ระ
พฆิเนศวร หลังจากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงมมุไบ 

             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) 
           ทีพ่กั KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL / MUMBAI   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว 

         http://www.hotelkohinoorcontinental.com/ 
 

วนัทีห่ก ซติีท้วัรม์มุไบ – เกตเวยส ์ออฟ อนิเดยี – เกาะถ า้ชา้ง(UNESCO) – วดัสทิธวินิาญกั – ผา่นชมหอ
นาฬกิาราชไบย  – ผา่นชมสถานรีถไฟฉตัรปาตศีวิะจี  – ตลาดครอวฟ์อรด์  – มมุไบ – กรงุเทพฯ

             (B/L/D) 
 

            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3)   

เชา้ มมุไบ Mumbai   
เมอืงหลวงและเมอืงทา่ทีสํ่าคัญของแควน้
มหาราษฏระ (Maharashtra)ทางภมูภิาค
ตะวันตกของประเทศอนิเดยี กอ่นปีค.ศ.
1995 เดมิชือ่บอมเบย์ (Bombay) คาดวา่
แผลงมาจากคําวา่ “ Bom Baim” ในภาษา
โปรตเุกส มคีวามหมายวา่ “good little 
bay” แปลวา่ “อา่วเล็กๆทีด่”ี ในชว่งการยดึ
ครองของโปรตเุกสในศตวรรษที1่6-17 
ตอ่มายงัคงไดเ้คยใชเ้ป็นสนิสอดในการ

อภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้ชารล์ที2่ แหง่องักฤษ (Charles ll of England) กบั
พระนางแคทเธอรนีแหง่ บราแกนซา (Catherine of Braganza) พระราชธดิา
ของกษัตรยิจ์อหน์ที ่4แหง่โปรตเุกส (King John lV of Portugal) และถกูเชา่
เป็นทีต่ัง้ของบรษัิทอสีตอ์นิเดยี (English East India Company) ในชว่งเวลา
ตอ่มา ทําใหม้มุไบเป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมตะวันตกมมุไบ 
นัน้ประกอบดว้ย 7เกาะไดแ้ก ่
เกาะบอมเบย ์,พาเรล ,มา
ซาควอน ,มาฮมิ ,โคลาบา ,
วอรล์ ี,โคลาบา นอ้ย ปัจจบุนั

มพีืน้ทีป่ระมาณ 600ตารางกโิลเมตร จํานวนประชากรกวา่ 
12,000,000คน จัดเป็นเมอืงทา่ เมอืงเศรษฐกจิทีสํ่าคัญ 
กลา่วกนัวา่ทีม่มุไบแหง่นีม้ ีมหาเศรษฐ ี,อภมิหาเศรษฐ ี
มากทีส่ดุในประเทศอนิเดยีเลยทเีดยีว 
 

เกตเวยส ์ออฟ อนิเดยี Gateway of India 
อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการเสด็จเยอืนมมุไบ 
ในชว่งการปกครองขององักฤษของพระเจา้จอรจ์ที ่
5(King George V) และพระนางเจา้แมรี่ (Queen Mary)ในปี ค.ศ.1911 และใชเ้วลากวา่ 13 ปีในการ
กอ่สรา้งจนแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1924 โดยตัง้อยูใ่นบรเิวณทา่เรอืมมุไบ ณ จดุทีท่ัง้ 2พระองคเ์สด็จขึน้ฝ่ัง ตัว
อนุสาวรยีล์ักษณะเป็นประตโูคง้ สรา้งจากหนิบะซอลต์ (Basalt) สงู 85
ฟตุ ตัง้ตระหงา่นรมิทะเลอาหรับ(Arabian Sea)  
เกาะถ า้ชา้ง Elephanta Caves (UNESCO) หรอื Gharapuri 
ตัง้อยูท่างตะวันออกของทา่เรอืมมุไบ(Mumbai Habour) ประมาณ 10
กโิลเมตร ถกูคน้พบในชว่งการปกครองของโปรตเุกสโดยนักสํารวจ
ชาวโปรตเุกสในศตวรรษที ่16ดว้ยอาการตะลงึพรงึเพรดิ กบัชา้ง
แกะสลักหนิขนาดยกัษ์ ตัง้อยูห่นา้ปากถ้ํา ทหารโปรตเุกสไดพ้ยายาม
ยา้ยชา้งหนิออกจากเกาะ แตเ่รอืขนสง่รับน้ําหนักไมไ่หวชา้งหนิจงึตก 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_East_India_Company
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สูท่ะเล ตอ่มาในชว่งการปกครองขององักฤษ ทหารองักฤษไดกู้ช้า้งขึน้มาแลว้นําไป
ตัง้ไวท้ี่ Victoria and Albert Museum ซึง่ปัจจบุนัชือ่ Dr.Bhau Daji Lad Mumbai 
City Museum ถ้ําชา้งนัน้ สรา้งในระหวา่งศตวรรษที ่5-8 แบง่ไดเ้ป็น 2กลุม่ถ้ําไดแ้ก ่
5ถ้ําขนาดใหญข่องฮนิด(ูHinduism) และ 2ถ้ําขนาดเล็กของพทุธ(Bhuddhism) โดย
ถ้ําหมายเลข 1 ทีใ่หญท่ีส่ดุนัน้ตัดลกึเขา้ไปในภเูขากวา่ 39เมตร สรา้งตามความเชือ่
ตามไศยวนกิาย (Shaiva)เพือ่ถวายบชูาแดอ่งคพ์ระศวิะมหาเทพ ภายในถ้ํามรีปูสลัก
องคพ์ระศวิะ และผนังแกะสลักหนินูน
สงู ดว้ยอตัราสว่นขนาดใหญม่หมึา
และวจิติรประณีต เชน่ องคพ๋ระอรรถ

นารศีวร(Ardhanarisvara) ปางเทพครึง่ชาย-หญงิ ของพระ
ศวิะและพระนางปราวตี (Pravati)  , องคพ์ระนาฏราช
(Nataraja) หรอืองคพ์ระศวิะปางรา่ยรํา ฯลฯ และผลงานของ
ชา่งแกะสลักหนิทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืงาน ศลิปะคปุตะ(Gupta)-
จาลกุยะ( Chalukya) ขององค์ พระตรมีรูติ (Trimurti) องค์
เทพสงูสดุ 3 สภาวะ ไดแ้ก ่พรหม-ศวิะ-วษิณุ ขนาดสงู 6
เมตร ม ี3เศยีร 6พระกร ซึง่คนไทยนยิมบชูาเพือ่ ความอดุม
สมบรูณ์ทัง้ในชวีติ ความรัก และการงาน  เป็นตน้ ในชว่งการ
ยดึครองของโปรตเุกสนัน้ ถ้ําชา้งไดรั้บความเสยีหายอยา่งมากจากทหารโปรตเุกส และไดรั้บการบรูณะเมือ่ปี 
ค.ศ.1970 , ยเูนสโก(้UNESCO)ไดข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลก เมือ่ปีค.ศ.1987 

             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่4)   

บา่ย ผา่นชมหอนาฬกิาราชไบย The Rajabai Clock Tower 
หอนาฬกิา ซึง่ถกูขนานนามวา่ “นาฬกิาบิ๊กเบนแหง่มมุไบ” “ Big Ben Clock Tower of Mumbai” เพราะวา่

ถกูออกแบบโดยสถาปนกิชาวองักฤษ ทา่นเซอร ์จอรจ์ กลิเบริต์ สกอ๊ต (Sir 
George Gillbert Scott) ผูอ้อกแบบนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีก่รงุ
ลอนดอน น่ันเอง ใชเ้วลากอ่สรา้งกวา่ 9ปีแลว้เสร็จในป่ี ค.ศ.1878 โดยมร.
เปรมจันทร ์รอยจันทร(์Mr. Premchand Roychand ผูก้อ่ตัง้ตลาดหลักทรัพย์
แหง่มมุไบ ) เป็นผูก้อ่สรา้งและออกคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกวา่ 200,000 รปีูใน
สมยันัน้ โดยใชช้ือ่ตามมารดา “ราชไบย (Rajabai)” หญงิชราทีต่าบอดและ
เป็นเชนศาสนกิผูเ้ครง่ครัดในศาสนาเชน (Jainism) โดยอยูแ่บบเรยีบงา่ยไม่
เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ เป็นมงัสวรัิตแิละจะไมท่านอาหารหลังตะวันตกดนิ เสยีง
ระฆงัตบีอกเวลาในตอนเย็นจะชว่ยใหผู้เ้ป็นมารดา รูเ้วลาในการทานอาหาร 
ตัวหอนาฬกิานัน้สงู 280ฟตุ สรา้งจากหนิบะซอลตส์เีหลอืงหมน่ (Basalt) 
ตามศลิปะผสมแบบเวเนเชีย่น(Venetian) และโกธกิ(Gothic)  

ผา่นชมสถานรีถไฟฉตัรปาต-ีศวิะจ ีChhatrapati Shivaji Terminus(CST) (UNESCO) 
พระนามของมหาราชแหง่อาณาจักร มราฐา(Maratha Empire ,1674-
1818) “จักรพรรด ิฉัตรปาต-ีศวิะจ”ี   ใชเ้ป็นชือ่ของสถานรีถไฟแหง่เมอืง
มมุไบในปี ค.ศ.1996 จากชือ่เดมิ “ The Victoria Terminus” เพือ่เฉลมิ

ฉลองการครองราชสมบตัขิองพระ
นางเจา้วคิตอเรยี (Queen 
Victoria ,1837-1901) แหง่
องักฤษในขณะนัน้ โดย
สถาปัตยกรรมไดรั้บอทิธพิลจาก
สไตลว์คิตอเรยีน  (Victorian)-อิ
ตาเลยีน (Italianate)-โกธคิ
(Gothic)-โมกลุ
(Mughal) กอ่สรา้งใน
ระหวา่งปี ค.ศ.1878-
1888 ใหค้ลา้ยคลงึกบั

สถานรีถไฟเซน้ทแ์พนครัสในลอนดอน (St.Pancras Railway 
Station, London) โดยใชง้บประมาณการกอ่สรา้งกวา่ 
1,614,000รปีูในสมยันัน้ เป็นหนึง่ในสถานรีถไฟทีค่กึคักทีส่ดุ
ในอนิเดยี และยงัสวยงามระดับโลกจน UNESCO ขึน้ทะเบยีน
มรดกโลกในปี 2004 ใหก้บัสถานแีหง่นี ้

https://en.wikipedia.org/wiki/Ardhanarisvara
https://en.wikipedia.org/wiki/Nataraja
https://en.wikipedia.org/wiki/Premchand_Roychand
https://en.wikipedia.org/wiki/Chhattrapati_Shahu
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วดัสทิธวินิาญกั Siddhivinayak Temple 
วัดฮนิดใูหญท่ีส่ดุในมมุไบ ซึง่สรา้งถวายแด่
องคพ์ระพฆิเนศ มหาเทพฮนิด ูตัง้แตปี่ ค.ศ.
1801 โดยทีอ่งคม์ลีักษณะพเิศษคอื หันงวง
ไปทางดา้นขวา นําคณะไหวข้อพร เพือ่
ประสพความสําเร็จฯในสิง่หวังและย้ําคําขอ
พรศักดิส์ทิธิผ์า่นหนู สตัวพ์าหนะของพระ
พฆิเนศ เพือ่ความสําเร็จฯ ดว้ยความ
ศักดิส์ทิธิ ์ทําใหว้ัดแหง่นีไ้ดรั้บเงนิบรจิาค 
เงนิทําบญุมากจนถอืวา่เป็นวัดทีม่เีงนิมาก
ทีส่ดุในมมุไบ 

 

ตลาดครอวฟ์อรด์ Crowford Market (หากเวลาอ านวย) 
สรา้งขึน้ในชว่งการปกครองขององักฤษ เสร็จปีค.ศ.1869 โดยตัง้ชือ่ตาม
เทศมนตรคีนแรกของเมอืง มร.อาเธอร ์ครอวฟ์อรด์ (Arthur Crawford) 
อาคารออกแบบโดยสถาปนกิชาวองักฤษ สรา้งโดยใชห้นิสเีหลอืงหมน่จาก
เมอืงเคอรา่ (Kurla) และหนิสแีดง
จากเมอืงวาเซย์ (Vasei)ทางตอน
เหนอืของมมุไบ โดดเดน่ดว้ยหอ
ทรงสงู 15เมตร ดว้ยอาคารทรงโค
โลเนยีล(Colonial Style) ปัจจบุนั
ตลาดครอวฟ์อรด์ มพีืน้ทีก่วา่ 
20,000ตรม. เป็นยา่นตลาดที่

ครอบคลมุสิน้คา้หลากหลาย เชน่ ตลาดผลไม,้ เครือ่งเทศ, เสือ้ผา้, 
เครือ่งประดับ, เครือ่งหนัง, ดอกไม ้และตลาดสตัวเ์ลีย้ง ฯลฯ  

             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท1ี5) หลังอาหารคํ่า 

นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิฉัตรปาต ีศวิะจ ิมมุไบ เตรยีมตัวเดนิทางกลับประเทศไทย  

23.35 น.  ออกเดนิทางโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 318 (บรกิารอาหาร วา่งและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  (สนามบนิฉตัรปาต ีศวิะจ ี)มมุไบ – (สนามบนิสวุรรณภมู)ิกรงุเทพฯ            (-/-/-) 

05.30 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ 
 
 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ เทีย่วบนิ,ราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วันเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

 

เด็ก 2-12ปี (ไมม่เีตยีง) 

 

พกัเดีย่ว 

พกัหอ้งละ 2-3ทา่นละ พกักบัผูใ้หญอ่กี 2ทา่นละ 
 

เพิม่ 

   19 – 25 พฤษภาคม  2560 

40,900฿ 38,900฿ 9,900฿ 
     09 – 15  มถินุายน  2560 

           21 – 27  กรกฎาคม  2560 

   18 – 24 สงิหาคม  2560 
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อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด  โดยสายการบนิไทย แอรเ์วยส ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มมุไบ-กรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 4ดาว ตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  
 คา่หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (การบนิไทยฯ 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ โดยเฉลีย่ 5$ /วนั รวมเป็น 6วนั หรอื 30$ ตลอดทรปิ 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยเฉลีย่ 100บาท /วนั รวมเป็น 7วนั หรอื 700บาทตลอดทรปิ  
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ย,คา่เดนิทางฯ ของพนักงานประสานงานการขอวซีา่ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถไปแสกนลายนิว้มอื ณ สํานักงาน

ศนูยข์อวซีา่อนิเดยี(IVS)ไดใ้นวันทีนั่ด(เป็นกรุ๊ป) โดยชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,000฿/ตอ่ครัง้ 
หมายเหต ุ
 

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศในสถานที่
จรงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ชแ้สดงใน
โปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 กรณีในกลุม่คณะของทา่นมผีูต้อ้งการ  การดแูลพเิศษ, น่ังรถเข็นwheelchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว ฯลฯ 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน กลุม่คณะของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะ 
คนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์มคีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น   

 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์
เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 
           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000บาท 
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนัท าการ 
 หลังจากชําระคา่มัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ ซึง่จะทําการยืน่วซีา่

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืนกอ่นการเดนิทาง เนื่องจากตอ้งสํารองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้กอ่นหนา้นี้และหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบตัรโดยสารและทําการยืน่วซีา่แลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ, วซีา่ ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง 

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานกงสลุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่น หรอื หลังออกบตัรโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์
 

ยกเลกิการเดนิทาง  
 

 ตอ้งแจง้ลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 
- ไมค่นืคา่ธรรมเนียมวซีา่ กรณีทีก่รุ๊ปยืน่วซีา่แลว้ 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วันทําการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 20 วันทําการ บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์

 ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 
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การขอวซีา่อนิเดยี 

โดยยืน่ขอวซีา่เป็นหมูค่ณะทีศ่นูยต์วัแทนขอวซีา่อนิเดยี(IVS) 
 
ผูท้ ีป่ระสงคข์อวซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีทกุกรณี จ าเป็นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื เพือ่เก็บขอ้มลู 
Biometric ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่อนิเดยี ในวนัยืน่เอกสารดว้ยตนเองในทกุกรณี 
 
ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารตามทีศ่นูยต์วัแทนขอวซีา่อนิเดยี (IVS) โดยบรษิทัทวัรจ์ะรบัเอกสาร
มาพจิารณากอ่น และหากตอ้งการสิง่ใดเพิม่เตมิจะแจง้กลบัแกผู่เ้ดนิทางทกุทา่น และบรษิทัฯ 
ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่จะตอ้งรวบรวมเอกสารของทกุทา่นใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ จงึจะท า
การยืน่วซีา่ไดโ้ดยยืน่วซีา่เป็นหมคูณะ ดงัน ัน้บรษิทัฯ จงึตอ้งขอความรว่มมอืในการเตรยีม
เอกสารใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ตามใบกรอกขอ้มลูทีแ่นบมาพรอ้มกนันี้  
   

  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 

เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 
- หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 
- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ 
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น  
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก 
- ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เซ็น

รับรองส าเนา) 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี 
- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยู่

ถึงแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย
และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นช่ือ  (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นนามสกุล (ถ้ามี)  
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบับิดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
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คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

กรณถูีกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าด าเนินการทีเ่กดิขึน้จริง  
 

***************************************************** 
ขอ้ควรระวงั  :  รปูถา่ยทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่นัน้จะตอ้งตรงตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวต้ามดา้นลา่งนี้   
 

กรณุานํารปูถา่ยจํานวน 2 รปูที ่ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่เป็นรปูถา่ยสแีละมคีณุสมบตัดัิงตอ่ไปนี้: 
* ฉากหลังเป็นสอีอ่น (ขาว หรอื ครมี) ทีส่ามารถทําใหม้องเห็นใบหนา้ของผูย้ืน่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
*โฟกสัทีใ่บหนา้ของผูย้ืน่ และ มคีวามคมชดัสงู 
* พมิพบ์นกระดาษทีใ่ชสํ้าหรับการถา่ยรปูทีม่คีณุภาพด ี
* มองเห็นใบหนา้ทัง้หมด ไมย่ิม้ (ไมส่วมแวน่ตา หมวก หรอื 
ผา้คลมุศรีษะใดๆ) อยา่งไรก็ตาม ทางสถานทตูยังคงอนุญาต
ใหผู้ย้ืน่สามารถใสผ่า้คลมุผมทางศาสนาได ้
* หากรปูถา่ยไมต่รงตามคณุสมบตัทิีร่ะบไุวข้า้งตน้ อาจจะ
สง่ผลตอ่การพจิารณาคํารอ้งขอวซีา่ของทา่นได ้ดังนัน้ควร
ระมัดระวังในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 
                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 
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