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ว ันแรก

(สนามบินสุวรรณภูม)ิ กรุงเทพฯ – (สนามบินฉ ัตรปาตีศวิ ะจิ)เมืองมุมไบ

16.00 น.

ั้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการ
น ัดพร้อมก ันทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชน
บิน THAI AIRWAYS (TG) เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ ให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวก

(-/-/-)

ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย
่ วบิน TG 317 (บริการอาหาร
ว่างและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง)
22.00 น. ถึง สนามบิน ฉ ัตรปาตีศวิ ะจี Chhatrapati Shivaji แห่งเมืองมุมไบ หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
เรียบร ้อย นํ าคณะออกเดินทางจากสนามบินเข ้าพักผ่อน ณ โรงแรมทีพ
่ ัก

18.55 น.



ทีพ
่ ัก KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL / MUMBAI หรือเทียบเท่าระด ับ 4*ดาว
http://www.hotelkohinoorcontinental.com/

ว ันทีส
่ อง

ิ – ปัญจะวาทิ – รามกุณฑ์ – ว ัดกาลาราม – ถา้ สด
ี า(ชมด้านนอก) – ออร ังกาบาด (B/L/D)
นาสก



้ ที1
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ
่ ) หลังอาหารเช ้า พาคณะตามรอย มหากาพย์รามายณะ
ิ Nasik (ระยะทาง
Ramayana หรือรามเกียรติ์ โดยออกเดินทางสู่ เมืองนาสก
่ เมือง “นาสิก” นีค
ประมาณ 167 กิโลเมตร ใช ้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ) ชือ
้ าดว่ามีทม
ี่ าจาก
เรือ
่ งรามเกียรติ์ ตอนทีพ
่ ระ
ลักษณ์ตัดจมูกนางย ักษ์
สามะน ักขา โดยคําว่า
“นาสิก” แปลว่า “จมูก”
เมืองนีต
้ งั ้ อยูบ
่ นฝั่ งแม่นํ้า
โคธาวารี และเป็ นหนึง่ ใน
ิ ธิท
สีเ่ มืองศักดิส
์ ท
์ ช
ี่ าวฮินดู
มาอาบนํ้ าในพิธก
ี ม
ุ ภเมลา
(Kumbh Mela) ซึง่ เป็ น
เทศกาลแสวงบุญอัน
ยิง่ ใหญ่ของชาวฮินดู ถือว่าเป็ นการรวมตัวกันของชาวฮินดูทย
ี่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก ผู ้คนจะมุง่ หน ้าไปยังริม
ิ ธิเ์ พือ
ิ ธิใ์ นวัน เวลาและสถานที่
แม่นํ้าสายศักดิส
์ ท
่ ทําพิธ ี “ชาหิสนาน” หรือล ้างบาปและสักการะแม่นํ้าศักดิส
์ ท
อันเป็ นมงคล


บ่าย

้ ที2
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือ
่ ) หลังรับประทานอาหารกลางวัน
นํ าคณะชมตําบล ปัญจะวาทิ Panchavati ปั ญจะหรือ Pancha คือ จํานวน
ห ้า(5) วาทิ หรือ Vati แผลงมาจาก Vat Vriksh ในภาษามราฐี หมายถึง ต ้น
ไทร ดังนัน
้ Panchavati จึงแปลว่าบริเวณต ้นไทร 5ต ้นนั่นเอง ซึง่ ตัง้ อยูบ
่ ริเวณ
โค ้งของแม่นํ้าโคธาวารี Godavari River จากตํานานเรือ
่ งมหากาพย์รามายณะ
Ramayana หรือรามเกียรติ์ ตอนพระราม Rama ถุกเนรเทศออกจากเมืองมิถ ิ
ลา มาถือบวชบําเพ็ญพรตในป่ าถึง 14 ปี โดยพระลักษณ์ Laxman และนางสี
ดา Sita ขอตามเสด็จ ซึง่ คาดว่าทัง้ สามพระองค์ตงั ้ อาศรมพํานักอยู่ ณ บริเวณ
ต ้นไทร 5ต ้น ทําให ้สถานทีแ
่ ห่งนีไ้ ด ้รับความเคารพนับถือจากคนอินเดีย มา
่ ว่าพลังแห่งเทพเจ ้าคือพระวิษณุ
กราบไหว ้บูชาขอพรตามเทวาลัย เพราะเชือ
นารายณ์ยงั คงสถิตยอยู่ ณ บริเวณนี้
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รามกุณฑ์ (Ramkund) Ram หมายถึง พระรามฯ
ส่วน Kund ในภาษามราฐี หมายถึง แอ่ง หรือสระ
นํ้ า รามกุณฑ์ จึงหมายถึง สระนํ้ าของพระรามฯ
เป็ นบริเวณทีม
่ แ
ี ม่นํ้า 3สาย ได ้แก่ Aruna, Varuna
่ ว่าเป็ น บริเวณที่
and Godavari มาบรรจบกัน เชือ
พระราม, พระลักษณ์และนางสีดาลงสรงนํ้ าทีน
่ ี่
ในช่วงถือบวชบําเพ็ญพรตในป่ า 14 ปี เพราะความ
่ และความเคารพศรัทธาต่อพระราม ซึง่ เชือ
่ ว่า
เชือ
เป็ นภาคหนึง่ ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุลงมา
จุต ิ เพือ
่ ดับทุกข์ร ้อนในโลก บริเวณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ิ ธิไ์ ด ้รับความเคารพนับถือ
พระรามจึงมีความศักดิส
์ ท
่ ว่าสถานทีท
อย่างมากในอินเดีย เพราะเชือ
่ พ
ี่ ระเป็ นเจ ้าประทับย่อมมีพลังพิเศษ
ของพระเป็ นเจ ้าสถิตยอยู่ จึงมีการสร ้างเทวาลัย เพือ
่ บูชาและขอพรจาก
พระองค์ และแม่นํ้าบริเวณทีพ
่ ระเป็ นเจ ้าลงอาบชําระร่างกาย ย่อมเป็ นสถานที่
ิ ธิท
ศักดิส
์ ท
์ ส
ี่ ามารถชําระบาปแก่คนทั่วไปได ้ จึงนิยมมาอาบนํ้ าชําระร่างกายกัน
่ กันว่าเป็ นสิรม
บริเวณนี้ เพราะเชือ
ิ งคล และชําระทุกข์โศกโรคภัย สิง่ ชัว่ ร ้าย
ิ ธิท
ต่างๆได ้ Ramkund แห่งนีจ
้ งึ เป็ นหนึง่ ในสีเ่ มืองศักดิส
์ ท
์ ช
ี่ าวฮินดูมาอาบนํ้ า
ในพิธก
ี ม
ุ ภเมลา Kumbh Mela ซึง่ เป็ นเทศกาลแสวงบุญอันยิง่ ใหญ่ของชาว
ฮินดู ถือว่าเป็ นการรวมตัวกันของชาวฮินดูทย
ี่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก ผู ้คนจะมุง่ หน ้า
ิ ธิเ์ พือ
ไปยังริมแม่นํ้าสายศักดิส
์ ท
่ ทําพิธ ี “ชาหิสนาน” หรือล ้างบาปและสักการะ
ิ ธิใ์ นวัน เวลาและสถานทีอ
แม่นํ้าศักดิส
์ ท
่ น
ั เป็ นมงคล ดังทีก
่ ล่าวไว ้ข ้างต ้น
ี า (sita gufa) เป็ นวัดถํ้าทีม
ถา้ สด
่ ข
ี นาดเล็ก บริเวณ
ด ้านหน ้าถํ้าเป็ นต ้นไทรใหญ่ 5ต ้น ซึง่ คาดว่าเป็ นต ้นไทรตาม
ตํานานของป่ าปั ญจะวาทิ ในมหากาพย์รามเกียรติ์ โดยที่
สามารถเข ้าไปชมได ้โดยเดินผ่านทางเดินและบันไดแคบๆที
ละคน ตามตํานาน กล่าวว่า เมือ
่ พระราม (Lord Rama), พระ
ลักษณ์ (Laxman) และนางสีดา (Sita)ออกมาบําเพ็ญพรตใน
ป่ าบริเวณนี้ นางยักษ์ สํามะนักขา
(Surpanakha)หลงรัก
พระราม และคิดฆ่านางสีดา พระลักษณ์จับนางยักษ์ ได ้ก็
ลงโทษตัดจมูก แล ้วปล่อยไป นางยักษ์ โกรธมากก็ให ้ปี ศาจ
10,000 ตนมาทําร ้ายพวกพระราม แต่ก็พา่ ยแพ ้ ต่อมานางสํา
มะนักขาก็ไปบอกพีช
่ ายคือทศกัณฑ์ (Ravana)ว่า นางสีดา
งดงาม เพือ
่ ให ้ทศกัณฑ์มาลักตัวนางสีดาไปยังเมืองลงกา
(Lanka) ทศกัณฑ์สงั่ ให ้ยักษ์ มารีศ (Maricha)แปลงกายเป็ น
กวางทองมาให ้นางสีดาเห็น นางสีดาอยากได ้กวางทองก็ให ้พระรามไป
จับมาให ้ มารีศหลอกล่อพระรามเข ้าป่ าไป และเลียนเสียงพระรามร ้องขอ
ความช่วยเหลือ นางสีดาจึงให ้พระลักษณ์ไปช่วย พระลักษณ์จงึ ให ้นางสี
ดาไปซ่อนตัวในถํ้าสีดาก่อนออกไปตามพระราม ทศกัณฑ์แปลงร่างเป็ น
นักพรตมาหานางสีดา สีดาไม่ทราบความออกมาต ้อนรับนักพรตแปลงจึง
ถูกจับตัวไปเมืองลงกาภายในถํ้ามีแท่นบูชาพระราม, พระลักษณ์และนาง
่ ว่าเป็ นรองเท ้า
สีดา รองพระบาทไม ้ (Wooden Rama Paduka) ซึง่ เชือ
ของพระราม บริเวณโถงบริเวณทางออกเป็ นทีป
่ ระดิษฐานของศิวลึงค์ท ี่
นางสีดาใช ้บูชาพระศิวะ

ท่านทีต
่ อ
้ งการจะลงไปชมในถา้ กรุณาแจ้งห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ น ไม่แนะนาสาหร ับผูม
้ รี า่ งกายไม่แข็งแรง
ื้
หรือมีปญ
ั หาเรือ
่ งระบบหายใจ เพราะถา้ มีขนาดเล็ กสูงเพียง 4 ฟุต มีอากาศทีค
่ อ
่ นข้างอ ับชน
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ื่ เสียงของชาวฮินดู
ว ัดกาลาราม (Kala Ram Mandir) เทวาลัยสถานทีม
่ ช
ี อ
สร ้างเพือ
่ อุทศ
ิ บูชาแก่พระราม พระลักษณ์และ
่ ว่าพระรามคือ ภาคอวตาร
นางสีดา เพราะเชือ
ของพระนารายณ์ลงมาปราบยักษ์ ทศกัณฐ์
(Ravana) โดยตัวอาคาร วิหารถูกสร ้างด ้วยหิน
ศิลาตัง้ อยูบ
่ นฐานสูง ด ้านหน ้าเป็ นซุ ้มประตูยอด
ทรงโดม ส่วนกลางวิหารเป็ นบริเวณสักการะ
เทพเจ ้ามียอดทรงโดมมีประตูเข ้าออกจาก
ด ้านข ้างทัง้ 2ด ้าน วิหารด ้านในประดิษฐานแท่น
บูชาพระราม, พระลักษณ์และนางสีดา ยอดทรง
ปรางค์สงู ซึง่ มียอดสูงถึง 25 เมตร ชาวฮินดู
นิยมมาสักการะและขอพรจากองค์เทพเพือ
่ เป็ น
่ ว่า
สิรม
ิ งคล และบริเวณวัดแห่งนีย
้ งั เป็ นจุดทีเ่ ชือ
นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปอีกด ้วย
จากนัน
้ นํ าคณะเดินทางโดยรถโค ้ช สูเ่ มืองออร ังกาบาด Aurangabad ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
ออร ังกาบาด Aurangabad “the city of gate”
เมืองโบราณอายุกว่า 2,000ปี ปั จบ
ุ น
ั ออรังกาบาด เป็ นเมืองใหญ่อน
ั ดับที5
่ แห่งแคว ้นมหาราษฏระ
(Maharashtra) กาบาด(Gabad) มีความหมายว่า “เมือง” หรือ “ City” , ออ
รัง(Aurang) คือพระนามของมหาราชนักรบ พระนามว่า Aurangzeb Alamgir
กษั ตริยล
์ ําดับที่ 6แห่งราชวงศ์มก
ู ล
ั
(Mughal) หรือราชวงศ์โมกุล
(Mogul)(1526-1857 ) ยุคแห่งการขยายอาณาจักรและยึดครอง จนทําให ้
อาณาจักรโมกุลมีพน
ื้ ทีร่ วมกว่า 3.2ล ้าน
ตารางกิโลเมตร เมืองออรังกาบาดนัน
้
เป็ นจุดผ่านของทางลาวาในอดีตทําให ้
มีศาสนโบราณสถานมากมาย ทีส
่ ร ้างขึน
้
จากหินลาวา จนทําให ้ออรังกาบาดเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเทีย
่ ว แห่งแคว ้นมหา
ราษฏระ
*หมายเหตุ* สินค ้าพืน
้ เมืองได ้แก่ สาหรีไ่ ปถาณี (Paithani Saree) ซึง่
ทําขึน
้ ทีเ่ มืองไปถาณ (Paithan) แห่งออรังกาบาด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผ ้า
สะสมของสาวๆชาวอินเดียและมีมล
ู ค่าแพงทีส
่ ด
ุ ชนิดหนึง่ อีกทัง้ ยังเป็ นทีผ
่ ลิตเบียร์กว่า 30 % ในอินเดีย
ได ้แก่
Kingfisher, Foster’s, Carlsberg and Heineken ฯลฯ ,ฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์
จักรยานยนต์ และสามล ้อเครือ
่ งเช่น Bajaj Auto ,อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ต่างๆอีกด ้วย



้ ที3
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (มือ
่ )



ทีพ
่ ัก THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD
http://www.ambassadorindia.com/

ว ันทีส
่ าม



หรือเทียบเท่าระด ับ 4*ดาว

กลุม
่ ถา้ เอลโลร่า(UNESCO) – วิหารไกรลาสนาถ(UNESCO) – นครเทวะคีร ี

(B/L/D)

้ ที4
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ
่ ) หลังรับประทานอาหารเช ้านํ าคณะชม
กลุม
่ ถา้ เอลโลร่า Ellora Caves (UNESCO)
กลุม
่ ถํ้าเอลโลร่าคาดกันว่าสร ้างในระหว่างศตวรรษที่ 5-10 โดยเป็ นงานสถาปั ตยกรรม
สลักหินแบบอินเดียโบราณ ก่อสร ้างมากทีส
่ ด
ุ ในสมัยราชวงศ์ราษฏระกูฏ Rashtrakuta
่ ในศาสนาฮินดู
Dynasty(753-982) โดยความเชือ
(Hinduism)
, ศาสนาพุทธ
(Bhuddhism) และศาสนาเชน(Jainism) ซึง่ ประกอบด ้วย 34 ถํ้า , ถํ้าหมายเลข1-12(
พุทธ) , ถํ้าหมายเลข13-29(ฮินดู) , ถํ้าหมายเลข30-34(เชน) เมือ
่ ปี ค.ศ. 1983
UNESCO ได ้ขึน
้ ทะเบียนให ้กลุม
่ ถํ้าเอลโลร่า เป็ นมรดกโลกอีกด ้วย
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caves No.1-12 (Bhuddhism)
ถํ้าหมายเลข1-12 นัน
้ ถูกสร ้างขึน
้ เป็ นกลุม
่ แรก
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 5-8 ซึง่ กลุม
่ ถํ้านีร้ วมเรียกว่า
“กลุม
่ ถํ้าวิศวกรรม
(Vishvakarma)”
ประกอบด ้วย 11 วิหาร (Vihara) ซึง่ รวมทัง้ ส่วน
ทีพ
่ ักอาศัย , ห ้องประกอบอาหาร ฯลฯ และถํ้า
หมายเลข10 “ Caves No.10” มีลักษณะเป็ น
อุโบสถ ภายใน เพดานโค ้งสัน( Rib vault) ทํา
ให ้มีโถงอุโบสถขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์พระ
โคตมพุทธเจ ้า อยูด
่ ้านใน โดยรวมแล ้วงาน
แกะสลักองค์พระในส่วนนีจ
้ ะแกะสลักเพือ
่ บูชา
พระโคตมพุทธเจ ้า , พระอวโลกิเตศวร , พระ
ั ว์ ฯลฯ
โพธิสต
Caves No.13-29 (Hinduism)
วิหารไกรลาสนาถ Kailasanatha Temple
ถํ้าหมายเลข13-29 นัน
้ ถูกสร ้างขึน
้ เป็ นกลุม
่ ทีส
่ องระหว่างศตวรรษที่ 6-8 เพือ
่ บูชาเทพฮินดู โดยผนังวิหารจะ
เน ้นภาพสลักนูนสูง และงานประติมากรรม แผงบอกเล่าเรือ
่ งราวจากปกรณั มฮินดู (Hindu Mythology) โดย
ไศวะนิกาย และ ไวษณพนิกาย ซึง่ ถํ้า
หมายเลข16 “ Caves No.16” เป็ นทีต
่ งั ้
ของวิหารไกรลาสนาถ
(Kailasanatha
Temple)
หรือวิหารไกรลาส (Kailasa
Temple) วิหารสําคัญทีส
่ ด
ุ สร ้างโดยพระ
เจ ้ากฤษณะที่ 1 แห่งราชวงศ์ราษฏระกูฏ
สร ้างถวายบูชาพระศิวะ วิหารแกะสลักจาก
้ เดียว ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่ามหา
ภูเขาหินชิน
วิหาร
พาร์
เธนอน
(Parthenon) ในเอเธนส์ (Athens)ถึง2เท่าวิหารไกลาสนาถนัน
้ ถือ มีความ
วิจต
ิ รงดงามในการแกะสลักหินมากทีส
่ ด
ุ เรียกได ้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกลุม
่
ถํ้าเอลโลร่า เลยทีเดียว ตัววิหาร แกะสลักภูเขาทัง้ ลูกเป็ นรูปทรง จําลอง
้ ด ้านใน
แบบเขาไกรลาส ทางเข ้า มีซุ ้มประตู โคปุระ (Gopura)สูงสองชัน
ลานกว ้างจะประกอบด ้วย 3สิง่ สําคัญตามไศวะนิกาย ได ้แก่ มณฑปโคนนทิ
(Nandi Mantapa)พาหนะของพระศิวะ , วิหารพระศิวะ (Central Temple)
และวิหารศิวลึงค์ (Houses The Lingam) รอบตัววิหาร นัน
้ จะเป็ นระเบียง
รายรูปตัวยู โดดเด่นด ้วย ผนังแกะสลักภาพนูนสูงบอกเล่า ตํานานข องพระ
ศิวะและทศอวตารของพระวิษณุ และประติมากรรมแผงจากมหากาพย์รา
มายณะตอนทศกัณฑ์เขย่าเขาไกรลาส ฯลฯ
Caves No.30-34 (Jainsim)
ถํ้าหมายเลข30-34 นัน
้ ถูกสร ้างขึน
้ เป็ นกลุม
่ สุดท ้ายระหว่าง
ศตวรรษที่ 9-10 เพือ
่ บูชา “ติรถังกร (Tirthankara)” หรือ
ศาสดาของศาสนาเชน ทัง้ 24องค์ โดยถํ้าหมายเลข 32
“Caves No.32” นัน
้ เรียกว่า “อินทรสภา (Indra Sabha)”
บนเพดานแสดงประติมากรรมนูนสูงรูปดอกบัวบาน กลาง
วิหารประดิษฐานรูปสลักของท่านมหาวีระ (Mahavira) หรือ
วรรธมานะ(Vardhamana) บรมศาสดาของศาสนาเชน โดย
ทางเข ้า มีรป
ู สลักนูนสูงรูปนางยักษี มตังคะ (Matanga) ซึง่
แสดงถึงความมัง่ คั่งและสิทธยิกะ (Siddhayika) แสดงถึง
ความกรุณา ยืนเฝ้ าหน ้าประตู งานแกะสลักมีความวิจต
ิ ร
้ เชิง
สวยงามอย่างมาก ขัดต่อหลักของศาสนาเชน โดยสิน



้ ที5
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือ
่ ) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นํ าคณะชม
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บ่าย

นครเทวะคีร ี Devagiri หรือนครดอลาตาบาด Dualatabad
เมืองโบราณ 2,000ปี “ดอลาตาบาด (Dualatabad)” มีความหมายว่า “นครแห่งความมัง่ คั่ง” หรือทีร่ ู ้จักใน
นาม “เทวะคีรี (Devagiri)” ซึง่ มีความหมายว่า “นครภูเขาแห่งเทพ” เนือ
่ งจาก
ชัยภูมต
ิ งั ้ อยูบ
่ นภูเขาเดีย
่ วสูง 700เมตร และเป็ นทางผ่านของกองคาราวาน
การค ้าสมัยโบราณกว่า 2,000ปี เช่น ผ ้า สิง่ ทอ และเครือ
่ งเทศ ฯลฯ ในช่วง
ศตวรรษที่ 14 ผู ้คนต่างขนานนามว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งที2
่ ของอาณาจักรตุกลัค
Tughlaq(1321-1413) ซึง่ ขณะนัน
้ มีเมืองอยูท
่ เี่ ดลี
Delhi
ในปี ค.ศ.1327
ั หมัด บิน ตุกลัค” สุลต่านลําดับที2
สุลต่าน “มูฮม
่ แห่งราชวงศ์ตก
ุ ลัค (Tughlag
Dynasty)ได ้ย ้ายเมืองหลวงจากเดลี Delhi มาอยูท
่ น
ี่ ครเทวะคีรถ
ี งึ 2ปี ในขณะนัน
้
ได ้สัง่ ช่างศิลป์ หลายแขนงมาสร ้างเมืองหลวงแห่งใหม่นใี้ ห ้เทียบเคียงกับเมือง
หลวงเก่าเดลี
Delhi
ถือเป็ น
ความเจริญสูงสุด
ของเมืองเทวะคีรี แต่หลังจากเป็ นเมืองหลวง
ได ้ 2ปี สุลต่านได ้ย ้ายเมืองหลวงกลับไปทีเ่ ด
ลี ดังเดิมเนือ
่ งจากความไม่สะดวกในการ
บริหารประเทศ จึงทําให ้ปั จจุบน
ั เทวะคีรี
หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง ซากเมือง
่ ชมความ
โบราณ ซากป้ อมโบราณ ให ้ได ้ชืน
เจริญรุง่ เรือ
่ งในอดีตกว่า700ปี จากนัน
้ เดินทางกลับเข ้าเมืองออรังกาบาด



้ ที6
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (มือ
่ )



ทีพ
่ ัก THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD
http://www.ambassadorindia.com/

ว ันทีส
่ ี่

หรือเทียบเท่าระด ับ 4*ดาว

กลุม
่ ถา้ อะจ ัณตา(UNESCO) – บีบ ี คา ม ัคบารา ท ัชมาฮาล แห่งแดนใต้

(B/L/D)



้ ที7
ร ับประทานอาหาร เชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ
่ ) หลังอาหารเช ้า นํ าคณะเดินทางโดยรถ
่ ลุม
โค ้ช สูก
่ ถํ้าอะจัณตา ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช ้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง

เชา้

Ajanta Caves กลุม
่ ถา้ อะจ ัณตา (UNESCO)
่ ตามหมูบ
กลุม
่ ถํ้าอะจัณตา (Ajanta) นัน
้ เรียกชือ
่ ้านอะจัณ
ตา ทีอ
่ ยูห
่ า่ งออกไป 12
กิโลเมตร และอยูห
่ า่ งจากกลุม
่
ถํ้าเอลโล่รา่ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
100กิโลเมตร เป็ นกลุม
่ ถํ้าที่
เจาะเข ้าไปกลางหน ้าผาหิน
รวม 29ถํ้า เรียงโค ้งรูปเกือกม ้า
(U-Shape) ตามลักษณะโค ้ง
ของแม่นํ้าวโฆร่า (Waghoraภาษาถิน
่ แปลว่า เสือ ) ทีไ่ หล
่ และ
เลียบหน ้าผาอยูด
่ ้านล่าง โดยสร ้างตามความเชือ
ศรัทธาในพุทธศาสนา (Bhuddhism)โดยถูกสร ้างขึน
้
ระหว่างช่วง 200ปี กอ
่ น
คริสตกาล ถึง ศตวรรษที่
7 โดยงานจิตรกรรมและ
งานประติมากรรม ทัง้ หมด
แสดงเรือ
่ งราวของ พุทธ
ชาดก (Jataka Tales) ,
พระพุทธเจ ้า และพระ
ั ว์ ถูกค ้นพบเมือ
โพธิสต
่
วันที่ 28 เมษายน ค.ศ.
1819 โดยร ้อยเอกจอห์น
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมิธ นายทหารม ้าแห่งสหราชอาณาจักรฯ ในขณะทีก
่ ําลังล่าเสือ และในปี ค.ศ. 1983
UNESCO ได ้ขึน
้
ทะเบียนให ้กลุม
่ ถํ้าอะจัณตา เป็ นมรดกโลก(ปี เดียวกับกลุม
่ ถํ้าเอลโลร่า) กลุม
่ ถํ้าอะจัณตา แบ่งออกเป็ น 5
อุโบสถ(ถํ้าหมายเลข 9,10,19,26,29) และ 24 วิหาร
หินยาน(Hinayana)
ถํ้าหมายเลข 9 ,10 เป็ นอุโบสถ และถํ้าหมายเลข 12
,13 ,15 เป็ นวิหาร สร ้าง
่ ในสาย
ตามความเชือ
หินยาน(Hinayana) ในช่วง
ราชวงศ์สาตวาหนะ
(Satavahana
Dynasty)
โดยเน ้นบูชาสัญลักษณ์
แทนองค์พระพุทธเจ ้า หรือ
ภาพวาดองค์พระพุทธเจ ้า
เช่นบูชาสถูป ,ธรรมจักร ,
บัลลังก์ ,รอยพระพุทธบาท ,ดอกบัว ,ช ้าง ฯลฯ ในตัวอุโบสถก็จะบูชาสถูปแทน
องค์พระประธาน เช่น ถํ้าหมายเลข 9 ,10 เป็ นอุโบสถในการสร ้างระยะแรก


เย็ น

ภายในบูชาสัญลักษณ์สถูปขนาดย่อม เรียบง่าย
ไม่วจ
ิ ต
ิ รงดงาม
มหายาน(Mahayana)
ถํ้าหมายเลข 19 ,26 ,29 เป็ นอุโบสถทีส
่ ําคัญ
สายมหายาน (Mahayana) ภายในบูชาองค์
พระพุทธรูป พร ้อมงานแกะสลักหิน ส่วนถํ้าที่
เหลือนัน
้ เป็ น
วิหาร สร ้าง
ใน ช่วง ราชวงศ์
วากาตกะ
(Vakataka Dynasty) และช่วงราชวงศ์ราษฏระกูฏ (Rashtrakuta Dynasty)
ซึง่ ศิลปะจะมีความละเอียดวิจต
ิ รงดงามอย่างมาก
มีการแกะสลักภาพนูนสูง
,การแกะสลัก องค์
ั ว์ สําหรับบูชา
พระพุทธรูปและ องค์ พระโพธิสต
แทนการบูชาสัญลักษณ์ของสายหินยาน รวมถึง
ภาพเขียนสีบนฝาผนังถํ้าแบบปูนเปี ยก (Fresco)
ื่ เสียงทีส
ถํ้าหมายเลข 17 มีภาพเขียนสีทม
ี่ ช
ี อ
่ ด
ุ คือ “The Coming of Sinhala”
หรือภาพการเดินทางลงภาคใต ้พาไพล่พล 700 คนชาวสิงหฬ (Sinhala) ไปหา
ั (Prince Vijaya) องค์ปฐมกษั ตริย ์ ของราชวงศ์วช
ั
ดินแดนใหม่ของเจ ้าชายวิชย
ิ ย
(Vijaya Dynasty) แห่งอาณาจักร ตัมพปาณิ( Tambapanni) หรือทีร่ ู ้จักในนาม
“เกาะลังกาทีปะ” , “ลังกาทวีป” , “เมืองลงกา” ในมหากาพย์รามายณะ
(Ramayana) ซึง่ ก็คอ
ื ประเทศศรีลังกา(Sri Lanka) ในปั จจุบน
ั

้ ที8
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือ
่ )
บีบ ี คา ม ัคบารา Bibi Ka Maqbara
่ กันว่าสร ้างขึน
บีบ ี คา มัคบารา แปลว่า “สุสานแห่งท่านหญิง” เชือ
้ ในระหว่างปี ค.ศ.1651-1661 โดยเจ ้าชาย
อะซาม ชาห์ (Azam Shah) พระราชโอรสในจักรพรรดิ ออรังเซ็ป Aurangzeb
Alamgir สําหรับเป็ นสุสานฝั งพระศพของของพระมารดา “ จักรพรรดินี ราบิอะ
อุด-ดูรานี (Rabia
udDurani) ” เพือ
่ เป็ นอนุสรณ์

ถวายแด่ พระมารดา , บีบ ี
ื่ เรียก
คา มัคบารา นัน
้ มีชอ
่ ว่า “เด็กคานี่ ทัช
อีกชือ
(Deccai Taj)” หรือ “ทัชมา
ฮาลแห่ง แคว ้นตอน ใต ้ ”
เพราะตัง้ ใจสร ้าง
ลอกเลียนแบบมาจาก ทัช
มาฮาล(Taj Mahal) แห่งเมืองอัครา(Agra) นั่นเอง
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้ ที9
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (มือ
่ )



ทีพ
่ ัก THE AMBASSADOR AJANTA HOTEL / AURANGABAD
http://www.ambassadorindia.com/

ว ันทีห
่ า้

หรือเทียบเท่าระด ับ 4*ดาว

ออร ังกาบาด – พูเน่ – กลุม
่ ถา้ เลนยาตรี บูชาพระพิฆเนศ – ว ัดศรีครี จ
ี ัตมาจ – มุมไบ (B/L/D)



้ ที1
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ภ ัตตาคาร (มือ
่ 0) หลังรับประทานอาหารเช ้า
นํ าคณะออกเดินทางโดยรถโค ้ชสู่ ตาบลจูนนา (Junnar) ขอบพรมแดน พูเน่ Pune ระยะทางประมาณ
225 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง



้ ที1
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือ
่ 1)
Lenyadri Caves กลุม
่ ถํ้าทีถ
่ ก
ู เจาะเข ้าไปในภูเขาเลนยาตรี ซึง่ อยูป
่ ลายเขตเมืองพูเน่-มุมไบ กลุม
่ ถํ้านี้
สร ้างในช่วงศตวรรษที1
่ -3 เพือ
่ อุทศ
ิ แก่พท
ุ ธศาสนาเถรวาทประมาณ 30 ถํ้า โดยมีถํ้าที่ 6 และ 14 เป็ นถํ้า
อุโบสถ ทีเ่ หลือเป็ นถํ้าวิหาร ซึง่ มีกฏ
ุ ท
ิ พ
ี่ ักสําหรับพระสงฆ์ แต่ถํ้าที่ 7 เป็ นศาสนสถานฮินดู เป็ นโถงขนาด
ใหญ่ยาว 17.37 เมตร (57 ft) กว ้าง 15.54 เมตร ( 51 ft)
สูง 3.38 เมตร (11.1 ft) มีบน
ั ได
่ ัวถํ้า ในสมัยแรก
283 ขัน
้ เพือ
่ ขึน
้ สูต
ขุดเจาะสลักถํ้านีเ้ พือ
่ อุทศ
ิ ถวายแก่
พุทธศาสนา ต่อมาหลังจากพุทธ
่ ม ศาสนา
ศาสนาในอินเดียเริม
่ เสือ
ฮินดูรงุ่ เรืองอีกครัง้ จึง่ ได ้เปลีย
่ นเป็ น
ิ ธิ์
วัดฮินดู 1ใน 8 ศาสนสถานศักดิส
์ ท
เพือ
่ การจาริกแสวงบุญบูชาพระ
พิฆเนศวร “พิธ ีอษ
ั ฏวินายัก ยาตรา” (Ashtavinayaka yatra) เทพแห่งความสําเร็จ
ื่ ว่า
ความเจริญรุง่ เรือง และการเรียนรู ้ ฯลฯ ของรัฐมหาราษฎระ Maharashtra โดยมีชอ
ว ัดศรีครี จ
ี ัตมาจ Sri Girijatmaj คําว่า “Girija” เป็ นหนึง่ ในพระนามเรียกของพระ
่
แม่ปารวตี(Parvati) , “Atmaj” หมายถึง บุตร(ชาย) “Girijatmaj” จึงหมายถึง “บุตรแห่งพระแม่ปารวตี” ชือ
ิ
่
Lenyandri ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีรฮ
์ นดู “พิฆเนศวรปุราณะ” (Ganesha Purana) มีการเชือมโยงกับเทวะ
ตํานานโบราณกล่าวถึงเรือ
่ งการ กําเนิดพระพิฆเนศวร ว่า พระแม่ปารวตี ปรารถนาจะมี
พระโอรส จึงได ้ทําตามคําแนะนํ าของ
พระศิวะเทพ พระสวามี ให ้จัดทําพิธ ี
บุญยักวริตะ(การบูชาพระวิษณุเทพ
เพือ
่ ขอบุตร ) โดยใช ้เวลาในการทํา
พิธต
ี ลอด 1
ปี ซึง่ หากทําโดย
ตลอดจนครบก็จะประสบความสําเร็จ
ในการขอบุตร พระแม่ปารวตีจงึ ได ้
จัดทําพิธบ
ี ญ
ุ ยักวริตะขึน
้ ทีถ
่ ํ้า
Lenyadri เมือ
่ ครบกําหนดจึงบังเกิด
เป็ นพระพิฆเนศวร เป็ นเทพบุตรรูป
งาม ต่อมาพระแม่ปารวตีทรง
ปรารถนาจะสรงนํ้ าจึงให ้พระโอรสเฝ้ าทางเข ้าไว ้ไม่ให ้ใครผ่าน ขณะนัน
้ พระศิวะเสด็จ
มาเยีย
่ มพระแม่ปารวตี แต่พระพิฆเนศวรก็ป้องกันเต็มทีต
่ ามคําสัง่ มารดา พระศิวะโกรธ

บ่าย
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มากสังหารพระพิฆเนศวร เมือ
่ พระแม่ปารวตีทรงทราบเรือ
่ งก็โกรธมากจะทําสงครามกับพระศิวะ จนพระฤาษี
นารอดต ้องมาไกล่เกลีย
่ ให ้เทวดาลงไปยังโลกมนุษย์หาศีรษะมนุษย์มาต่อให ้แต่หาไม่ได ้ จนพบช ้างพลาย
นอนหันหัวไปทางตะวันตก จึงตัดศีรษะช ้างนัน
้ มาต่อกับองค์พระพิฆเนศวร จึงคาดว่าทีน
่ ค
ี้ อ
ื บริเวณทีก
่ ําเนิด
พระพิฆเนศวร รูปบูชาพระพิฆเนศวร เป็ นศิลาทีเ่ กิดขึน
้ เองตามธรรมชาติทม
ี่ ล
ี ักษณะรูปร่างคล ้ายองค์พระ
พิฆเนศวร หลังจากนัน
้ นํ าคณะเดินทางสูเ่ มืองมุมไบ



้ ที1
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (มือ
่ 2)



ทีพ
่ ัก KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL / MUMBAI หรือเทียบเท่าระด ับ 4*ดาว
http://www.hotelkohinoorcontinental.com/

ว ันทีห
่ ก


เชา้

ิ ท
ิ ธิวน
ซต
ี้ ัวร์มม
ุ ไบ – เกตเวยส ์ ออฟ อินเดีย – เกาะถา้ ชา้ ง(UNESCO) – ว ัดสท
ิ าญ ัก – ผ่านชมหอ
ิ
นาฬการาชไบย
– ผ่านชมสถานีรถไฟฉ ัตรปาตีศวิ ะจี – ตลาดครอว์ฟอร์ด – มุมไบ – กรุงเทพฯ
(B/L/D)

้ ที1
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ
่ 3)
มุมไบ Mumbai
เมืองหลวงและเมืองท่าทีส
่ ําคัญของแคว ้น
มหาราษฏระ (Maharashtra)ทางภูมภ
ิ าค
ตะวันตกของประเทศอินเดีย ก่อนปี ค.ศ.
่ บอมเบย์ (Bombay) คาดว่า
1995 เดิมชือ
แผลงมาจากคําว่า “ Bom Baim” ในภาษา
โปรตุเกส มีความหมายว่า “good little
bay” แปลว่า “อ่าวเล็กๆทีด
่ ”ี ในช่วงการยึด
ครองของโปรตุเกสในศตวรรษที1
่ 6-17
้เป็
ต่อมายังคงได ้เคยใช นสินสอดในการ
อภิเษกสมรสระหว่างพระเจ ้าชาร์ลที2
่ แห่งอังกฤษ (Charles ll of England) กับ
พระนางแคทเธอรีนแห่ง บราแกนซา (Catherine of Braganza) พระราชธิดา
ของกษั ตริยจ
์ อห์นที่ 4แห่งโปรตุเกส (King John lV of Portugal) และถูกเช่า
เป็ นทีต
่ งั ้ ของบริษัทอีสต์อน
ิ เดีย (English East India Company) ในช่วงเวลา
ต่อมา ทําให ้มุมไบเป็ นเมืองทีม
่ ค
ี วามหลากหลายของวัฒนธรรมและ
สถาปั ตยกรรมตะวันตกมุมไบ
นัน
้ ประกอบด ้วย 7เกาะได ้แก่
เกาะบอมเบย์ ,พาเรล ,มา
ซาควอน ,มาฮิม ,โคลาบา ,
วอร์ล ี ,โคลาบา น ้อย ปั จจุบน
ั
มีพน
ื้ ทีป
่ ระมาณ 600ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรกว่า
12,000,000คน จัดเป็ นเมืองท่า เมืองเศรษฐกิจทีส
่ ําคัญ
กล่าวกันว่าทีม
่ ม
ุ ไบแห่งนีม
้ ี มหาเศรษฐี ,อภิมหาเศรษฐี
มากทีส
่ ด
ุ ในประเทศอินเดียเลยทีเดียว
เกตเวยส ์ ออฟ อินเดีย Gateway of India
อนุสาวรียท
์ ส
ี่ ร ้างขึน
้ เพือ
่ ระลึกถึงการเสด็จเยือนมุมไบ
ในช่วงการปกครองของอังกฤษของพระเจ ้าจอร์จที่
5(King George V) และพระนางเจ ้าแมรี่ (Queen Mary)ในปี ค.ศ.1911 และใช ้เวลากว่า 13 ปี ในการ
ก่อสร ้างจนแล ้วเสร็จในปี ค.ศ.1924 โดยตัง้ อยูใ่ นบริเวณท่าเรือมุมไบ ณ จุดทีท
่ ัง้ 2พระองค์เสด็จขึน
้ ฝั่ ง ตัว
อนุสาวรียล
์ ักษณะเป็ นประตูโค ้ง สร ้างจากหินบะซอลต์ (Basalt) สูง 85
ฟุต ตัง้ ตระหง่านริมทะเลอาหรับ(Arabian Sea)
เกาะถา้ ชา้ ง Elephanta Caves (UNESCO) หรือ Gharapuri
ตัง้ อยูท
่ างตะวันออกของท่าเรือมุมไบ(Mumbai Habour) ประมาณ 10
กิโลเมตร ถูกค ้นพบในช่วงการปกครองของโปรตุเกสโดยนักสํารวจ
ชาวโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16ด ้วยอาการตะลึงพรึงเพริด กับช ้าง
แกะสลักหินขนาดยักษ์ ตัง้ อยูห
่ น ้าปากถํ้า ทหารโปรตุเกสได ้พยายาม
ย ้ายช ้างหินออกจากเกาะ แต่เรือขนส่งรับนํ้ าหนักไม่ไหวช ้างหินจึงตก
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ ะเล ต่อมาในช่วงการปกครองของอังกฤษ ทหารอังกฤษได ้กู ้ช ้างขึน
สูท
้ มาแล ้วนํ าไป
่ Dr.Bhau Daji Lad Mumbai
ตัง้ ไว ้ที่ Victoria and Albert Museum ซึง่ ปั จจุบน
ั ชือ
City Museum ถํ้าช ้างนัน
้ สร ้างในระหว่างศตวรรษที่ 5-8 แบ่งได ้เป็ น 2กลุม
่ ถํ้าได ้แก่
5ถํ้าขนาดใหญ่ของฮินดู(Hinduism) และ 2ถํ้าขนาดเล็กของพุทธ(Bhuddhism) โดย
่
ถํ้าหมายเลข 1 ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ นัน
้ ตัดลึกเข ้าไปในภูเขากว่า 39เมตร สร ้างตามความเชือ
ตามไศยวนิกาย (Shaiva)เพือ
่ ถวายบูชาแด่องค์พระศิวะมหาเทพ ภายในถํ้ามีรป
ู สลัก
องค์พระศิวะ และผนังแกะสลักหินนูน
สูง ด ้วยอัตราส่วนขนาดใหญ่มหึมา
และวิจต
ิ รประณีต เช่น องค๋พระอรรถ
นารีศวร(Ardhanarisvara) ปางเทพครึง่ ชาย-หญิง ของพระ
ศิวะและพระนางปราวตี (Pravati)
, องค์พระนาฏราช
(Nataraja) หรือองค์พระศิวะปางร่ายรํา ฯลฯ และผลงานของ
ช่างแกะสลักหินทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ คืองาน ศิลปะคุปตะ(Gupta)จาลุกยะ( Chalukya) ขององค์ พระตรีมรู ติ (Trimurti) องค์
เทพสูงสุด 3 สภาวะ ได ้แก่ พรหม-ศิวะ-วิษณุ ขนาดสูง 6
เมตร มี 3เศียร 6พระกร ซึง่ คนไทยนิยมบูชาเพือ
่ ความอุดม
สมบูรณ์ทงั ้ ในชีวต
ิ ความรัก และการงาน เป็ นต ้น ในช่วงการ
ยึดครองของโปรตุเกสนัน
้ ถํ้าช ้างได ้รับความเสียหายอย่างมากจากทหารโปรตุเกส และได ้รับการบูรณะเมือ
่ ปี
ค.ศ.1970 , ยูเนสโก ้(UNESCO)ได ้ขึน
้ ทะเบียนมรดกโลก เมือ
่ ปี ค.ศ.1987



บ่าย

้ ที1
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือ
่ 4)
ิ
ผ่านชมหอนาฬการาชไบย The Rajabai Clock Tower
ิ ซึง่ ถูกขนานนามว่า “นาฬกาบิ๊
ิ
หอนาฬกา
กเบนแห่งมุมไบ” “ Big Ben Clock Tower of Mumbai” เพราะว่า
ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ ท่านเซอร์ จอร์จ กิลเบิรต
์ สก๊อต (Sir
ิ
George Gillbert Scott) ผู ้ออกแบบนาฬกาบิ๊ กเบน (Big Ben) ทีก
่ รุง
ลอนดอน นั่นเอง ใช ้เวลาก่อสร ้างกว่า 9ปี แล ้วเสร็จในปี่ ค.ศ.1878 โดยมร.
เปรมจันทร์ รอยจันทร์(Mr. Premchand Roychand ผู ้ก่อตัง้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งมุมไบ ) เป็ นผู ้ก่อสร ้างและออกค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดกว่า 200,000 รูปีใน
่ ตามมารดา “ราชไบย (Rajabai)” หญิงชราทีต
สมัยนัน
้ โดยใช ้ชือ
่ าบอดและ
เป็ นเชนศาสนิกผู ้เคร่งครัดในศาสนาเชน (Jainism) โดยอยูแ
่ บบเรียบง่ายไม่
เบียดเบียนผู ้อืน
่ เป็ นมังสวิรัตแ
ิ ละจะไม่ทานอาหารหลังตะวันตกดิน เสียง
ระฆังตีบอกเวลาในตอนเย็นจะช่วยให ้ผู ้เป็ นมารดา รู ้เวลาในการทานอาหาร
ิ
ตัวหอนาฬกานั
น
้ สูง 280ฟุต สร ้างจากหินบะซอลต์สเี หลืองหม่น
(Basalt)
่
ตามศิลปะผสมแบบเวเนเชียน(Venetian) และโกธิก(Gothic)
ผ่านชมสถานีรถไฟฉ ัตรปาตี-ศวิ ะจี Chhatrapati Shivaji Terminus(CST) (UNESCO)
พระนามของมหาราชแห่งอาณาจักร มราฐา(Maratha Empire ,1674่ ของสถานีรถไฟแห่งเมือง
1818) “จักรพรรดิ ฉั ตรปาตี-ศิวะจี” ใช ้เป็ นชือ
่ เดิม “ The Victoria Terminus” เพือ
มุมไบในปี ค.ศ.1996 จากชือ
่ เฉลิม
ฉลองการครองราชสมบัตข
ิ องพระ
นางเจ ้าวิคตอเรีย
(Queen
Victoria ,1837-1901) แห่ง
อังกฤษในขณะนัน
้ โดย
สถาปั ตยกรรมได ้รับอิทธิพลจาก
สไตล์วค
ิ ตอเรียน (Victorian)-อิ
ตาเลียน
(Italianate)-โกธิค
(Gothic)-โมกุล
(Mughal) ก่อสร ้างใน
ระหว่างปี ค.ศ.18781888 ให ้คล ้ายคลึงกับ
้นท์
สถานีรถไฟเซ แพนครัสในลอนดอน (St.Pancras Railway
Station, London) โดยใช ้งบประมาณการก่อสร ้างกว่า
1,614,000รูปีในสมัยนัน
้ เป็ นหนึง่ ในสถานีรถไฟทีค
่ ก
ึ คักทีส
่ ด
ุ
ในอินเดีย และยังสวยงามระดับโลกจน UNESCO ขึน
้ ทะเบียน
มรดกโลกในปี 2004 ให ้กับสถานีแห่งนี้
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ิ ธิวน
ว ัดสท
ิ าญ ัก Siddhivinayak Temple
วัดฮินดูใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในมุมไบ ซึง่ สร ้างถวายแด่
องค์พระพิฆเนศ มหาเทพฮินดู ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1801 โดยทีอ
่ งค์มล
ี ักษณะพิเศษคือ หันงวง
ไปทางด ้านขวา นํ าคณะไหว ้ขอพร เพือ
่
ประสพความสําเร็จฯในสิง่ หวังและยํ้าคําขอ
ิ ธิผ
พรศักดิส
์ ท
์ า่ นหนู สัตว์พาหนะของพระ
พิฆเนศ เพือ
่ ความสําเร็จฯ ด ้วยความ
ิ ธิ์ ทําให ้วัดแห่งนีไ
ศักดิส
์ ท
้ ด ้รับเงินบริจาค
เงินทําบุญมากจนถือว่าเป็ นวัดทีม
่ เี งินมาก
ทีส
่ ด
ุ ในมุมไบ
ตลาดครอว์ฟอร์ด Crowford Market (หากเวลาอานวย)
่ ตาม
สร ้างขึน
้ ในช่วงการปกครองของอังกฤษ เสร็จปี ค.ศ.1869 โดยตัง้ ชือ
เทศมนตรีคนแรกของเมือง มร.อาเธอร์ ครอว์ฟอร์ด (Arthur Crawford)
อาคารออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ สร ้างโดยใช ้หินสีเหลืองหม่นจาก
เมืองเคอร่า (Kurla) และหินสีแดง
จากเมืองวาเซย์ (Vasei)ทางตอน
เหนือของมุมไบ โดดเด่นด ้วยหอ
ทรงสูง 15เมตร ด ้วยอาคารทรงโค
โลเนียล(Colonial Style) ปั จจุบน
ั
ตลาดครอว์ฟอร์ด มีพน
ื้ ทีก
่ ว่า
20,000ตรม. เป็ นย่านตลาดที่
้ ค ้าหลากหลาย เช่น ตลาดผลไม ้, เครือ
้ ผ ้า,
ครอบคลุมสิน
่ งเทศ, เสือ
เครือ
่ งประดับ, เครือ
่ งหนัง, ดอกไม ้ และตลาดสัตว์เลีย
้ ง ฯลฯ



้ ที15 ) หลังอาหารคํ่า
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร ( มือ
่ นามบินฉั ตรปาตี ศิวะจิ มุมไบ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
นํ าคณะเดินทางสูส

23.35 น.

ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
เครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง)

เทีย
่ วบินที่ TG 318 (บริการอาหาร ว่างและ

ว ันทีเ่ จ็ ด
(สนามบินฉ ัตรปาตี ศวิ ะจี )มุมไบ – (สนามบินสุวรรณภูม)ิ กรุงเทพฯ
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสว ัสดีภาพ

(-/-/-)

หมายเหตุ เทีย
่ วบิน,ราคา และรายการท่องเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ

อ ัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
19 – 25 พฤษภาคม
09 – 15 มิถน
ุ ายน
21 – 27 กรกฎาคม
18 – 24 สงิ หาคม

2560
2560
2560
2560

ผูใ้ หญ่

เด็ก 2-12ปี (ไม่มเี ตียง)

พ ักเดีย
่ ว

พ ักห้องละ 2-3ท่านละ

พ ักก ับผูใ้ หญ่อก
ี 2ท่านละ

เพิม
่

40,900฿

38,900฿

9,900฿

2pm holiday co., ltd.

info@2pmholiday.com
2pmholiday
2pmholiday
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310

662 169 3838(auto)

662 169 3811 or 662 169 3822

089 923 8313 www.2pmholiday.com

2pM Holiday นําท่านเดินทางท่องเทียวรัฐมหาราษฎระ อินเดีย โดยสายการบินไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อ ัตรานีร้ วม
้ ประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวยส์ เส ้นทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับชัน
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับ 4ดาว ตามรายการทีร่ ะบุ (2-3ท่านต่อหนึง่ ห ้อง)
 ค่าเข ้าชมสถานที,่ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ นํ าเทีย
่ วตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ
 ค่าหัวหน ้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค
่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา่
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํา่ กว่า 1 ปี และผู ้ใหญ่ทอ
ี่ ายุเกิน 75 ปี
กรมธรรม์ 500,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
 ค่าภาษี นํ้ามันเชือ
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
01 ก.พ.2559 และท่านต ้องชําระเพิม
่ หากมีการเรียกเก็บเพิม
่ จากสายการบิน
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่านํ้ าหนั กของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด (การบินไทยฯ 30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนั งสือเดินทาง
 ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ โดยเฉลีย
่ 5$ /ว ัน รวมเป็น 6ว ัน หรือ 30$ ตลอดทริป
 ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย โดยเฉลีย
่ 100บาท /ว ัน รวมเป็น 7ว ัน หรือ 700บาทตลอดทริป
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว
 สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษี ทอ
่ งเทีย
่ วหากมีการเก็บเพิม
่
 ค่าประกันการเดินทางทีน
่ อกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
 ค่าใช ้จ่าย,ค่าเดินทางฯ ของพนั กงานประสานงานการขอวีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นไม่สามารถไปแสกนลายนิว้ มือ ณ สํานั กงาน
ศูนย์ขอวีซา่ อินเดีย(IVS)ได ้ในวันทีน
่ ั ด(เป็ นกรุ๊ป) โดยชําระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ 1,000฿/ต่อครัง้
หมายเหตุ














ั บรรยากาศในสถานที่
ภาพทีใ่ ช ้ประกอบในโปรแกรมทัวร์ข ้างต ้น ใช ้เพือ
่ ความเข ้าใจในมุมมองสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว สีสน
จริงอาจไม่เหมือนในภาพข ้างต ้น เนื่องจากสภาพอากาศ ,ช่วงเวลา ,แสง ,ฤดูกาล อืน
่ ๆเป็ นต ้น ภาพทีใช
่ ้แสดงใน
้ อ
โปรแกรมทัวร์ข ้างต ้นจึงใชเพื
่ การโฆษณาเท่านั น
้
รายการอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช ้าของสายการบิน ,รถไฟ โรงแรมทีพ
่ ักในต่าง
ประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ
จะคํานึงถึงความสะดวกของผู ้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
กรณีทม
ี่ ก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู ้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆเกิดขึน
้
และมีเหตุทําให ้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินจนกว่าจะได ้รับ
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม รถไฟ หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ
่ ริษัททัวร์ตด
ิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได ้
รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สํารองทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ งและ โรงแรม
ทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย
บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองห ้ามผู ้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของ
่ ไปในทางเสือ
่ มเสีย หรือด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
ห ้ามนํ าเข ้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือความประพฤติสอ
กองตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล ้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให ้ท่านได ้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด ้าวทีพ
่ ํานั กอยูใ่ นประเทศไทย
ิ ของตนเอง
ระหว่างการเดินทางผู ้โดยสารต ้องรับผิดชอบทรัพย์สน
ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัท ฯ นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
้
กรณี ในกลุม
่ คณะของท่านมีผู ้ต ้องการ การดูแลพิเศษ, นั่ งรถเข็น wheelchair, เด็ก , ผู ้สูงอายุ , มีโรคประจําตัว ฯลฯ
ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายใน กลุม
่ คณะของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง ท่องเทีย
่ วเป็ นหมูค
่ ณะ
คนขับรถ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และหัวหน ้าทัวร์ มีความจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ี่ เู ้ ดินทางตา
่ กว่า 15 ท่าน
้ ตั๋วเครือ
กรณีลก
ู ทัวร์จะซือ
่ งบินภายในประเทศ ต ้องโทรสอบถามเพือ
่ ยืนยันการออกกรุ๊ปทีแ
่ น่นอนจากบริษัททัวร์
้
เสียก่อน มิฉะนั น
้ ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน

2pm holiday co., ltd.

info@2pmholiday.com
2pmholiday
2pmholiday
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310

662 169 3838(auto)

662 169 3811 or 662 169 3822

089 923 8313 www.2pmholiday.com

2pM Holiday นําท่านเดินทางท่องเทียวรัฐมหาราษฎระ อินเดีย โดยสายการบินไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เงือ
่ นไขการให้บริการ




กรุณาจองล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระม ัดจาท่านละ 20,000บาท
ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 25 ว ันทาการ
่ ผู ้เดินทางได ้ ก่อนทีบ
หลังจากชําระค่ามัดจําแล ้ว สามารถเปลีย
่ นชือ
่ ริษัทฯ จะทําการยืน
่ วีซา่ ซึง่ จะทําการยืน
่ วีซา่
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 เดือนก่อนการเดินทาง เนื่องจากต ้องสํารองตั๋วเครือ
่ งบินภายในประเทศ
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ
่ ริษัทฯ กําหนดไว ้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู ้เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทฯ ต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข ้อก่อนหน ้านี้และหากมียกเลิกหลังจาก
ออกบัตรโดยสารและทําการยืน
่ วีซา่ แล ้ว บริษัทฯ จะทําการคืนเงินได ้หรือไม่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สายการบิน, วีซา่ ตลอดจน
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานกงสุล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คน
ื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์






ยกเลิกการเดินทาง



ต ้องแจ ้งล่วงหน ้ามากกว่า 30 วันทําการ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
- ไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรณีทก
ี่ รุ๊ปยืน
่ วีซา่ แล ้ว





กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วันทําการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 20 วันทําการ บริษัทฯมีความจําเป็ นต ้องหัก 50% ของราคาทัวร์
ถ ้ายกเลิกกะทันหันก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทัง้ หมด
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ อินเดีย
การขอวีซา
่ เป็นหมูค
่ อินเดีย (IVS)
โดยยืน
่ ขอวีซา
่ ณะทีศ
่ น
ู ย์ต ัวแทนขอวีซา
่ เข้าประเทศอินเดียทุกกรณี จาเป็นต้องมาสแกนลายนิว้ มือ เพือ
ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์ขอวีซา
่ เก็บข้อมูล
่ อินเดีย ในว ันยืน
Biometric ณ ศูนย์ยน
ื่ วีซา
่ เอกสารด้วยตนเองในทุกกรณี
่ อินเดีย (IVS) โดยบริษ ัทท ัวร์จะร ับเอกสาร
ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารตามทีศ
่ น
ู ย์ต ัวแทนขอวีซา
มาพิจารณาก่อน และหากต้องการสงิ่ ใดเพิม
่ เติมจะแจ้งกล ับแก่ผเู ้ ดินทางทุกท่าน และบริษ ัทฯ
ขอแจ้งให้ทา่ นทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะทา
่ ได้โดยยืน
่ เป็นหมูคณะ ด ังนนบริ
การยืน
่ วีซา
่ วีซา
ั้
ษ ัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียม
เอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามใบกรอกข้อมูลทีแ
่ นบมาพร้อมก ันนี้

หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง
- หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ
รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ าใหญ่
- ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- รู ปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่ หมวก
- ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เซ็น
รับรองสาเนา)
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่ า 15 ปี
- ใช้สาเนาสู ติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่
ถึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสู ติบตั รด้วย
และกรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นชื่อ (ถ้ ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรื อมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
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คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ ง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดาเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริง
*****************************************************

ข้อควรระว ัง

: รูปถ่ายทีใ่ ช ้ในการยืน
่ ขอวีซา่ นั น
้ จะต ้องตรงตามมาตรฐานทีก
่ ําหนดไว ้ตามด ้านล่างนี้

กรุณานํ ารูปถ่ายจํานวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึง่ เป็ นรูปถ่ายสีและมีคณ
ุ สมบัตด
ิ ังต่อไปนี้:
* ฉากหลังเป็ นสีออ
่ น (ขาว หรือ ครีม) ทีส
่ ามารถทําให ้มองเห็นใบหน ้าของผู ้ยืน
่ ได ้อย่างชัดเจน
*โฟกัสทีใ่ บหน ้าของผู ้ยืน
่ และ มีความคมชัดสูง
* พิมพ์บนกระดาษทีใ่ ช ้สําหรับการถ่ายรูปทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี
* มองเห็นใบหน ้าทัง้ หมด ไม่ยม
ิ้ (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ
ผ ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาต
ให ้ผู ้ยืน
่ สามารถใส่ผ ้าคลุมผมทางศาสนาได ้
* หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัตท
ิ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น อาจจะ
ส่งผลต่อการพิจารณาคําร ้องขอวีซา่ ของท่านได ้ ดังนั น
้ ควร
ระมัดระวังในการปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขทีก
่ ําหนดไว ้
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