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เมืองมรดกโลกมหาบาลีปุรมั : รากเหง้าวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เทวาลัยไกลาสนาถแห่งกาญจีปุรมั : เลอเลิศด้วยงานแกะสลักสุดวิจิตร
เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร : เทวาลัยทั้งสี่ทวาร ยิ่งใหญ่ สูงตระหง่าน สง่างามมาก
เทวาลัยพฤหธิศวร: เทวาลัยหินแกรนิตที่สวยสมบูรณ์ที่สดุ ในโลก
ศาสนธานีศรีรงั คาม : เทวาลัยฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เยือนทมิฬนาฑูรฐั ทางตอนใต้ของอินเดียที่ได้ชื่อว่าเป็ นเสมือนรากวัฒนธรรมให้กบั เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการค้าทางทะเลมายังสยามประเทศ ความคุน้ ตาที่เราเห็นในปั จจุบนั
ทั้งด้านศาสนา ความเชื่อ ที่คงอยู่ในประเทศไทยเป็ นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น ท่านจะรูส้ ึก
ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เยือนรัฐทมิฬนาฑูและได้เห็นเหล่ามหาเทวาลัยอันยิ่งใหญ่ ที่บรรจงสร้าง
อย่างน่าทึ่ง ย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านเทวสถานมรดกโลกทั้งหลายที่
รวมกันอยู่เส้นทางนี้ แล้ว
กาหนดการเดินทาง : 24-31 มกราคม 2566
วันแรก
xx.xx
22.25

สุวรรณภูมิ-เจนไน
ตามเวลานัดหมายในเอกสารเตรียมตัว(ส่งให้ก่อ นเดินทางประมาณ 7 วัน) พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกเคาเตอร์ H บริเวณประตูทางเข้าที่ 4
บินลัดฟ้าสู่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG337 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30
ชั่วโมง)
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วันที่สอง
00.30

เจนไน-กาญจีปุรัม-มหาบาลีปุรัม
(B/L/D)
เดินทางถึงเมืองเจนไน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าสัมภาระ (กระบวนการ E-Visa อาจใช้เวลา
มากกว่าปรกติ) จากนัน้ รถรับท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พกั Hotel Pride Chennai 4 ดาว หรือเทียบเท่า
=====================

08.00 น.

16.00 น.

รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ เดินทางไปยังเมือง กาญจีปรุ มั (Kanchipuram) ระยะทาง 76 กม.จากเชนไน
ใช้เวลา 2 ชม.เป็ นเมื องศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของฮินดู เคยเป็ น
เมืองหลวงของราชวงศ์ปัลลวะ
ชม เทวาลั ย เอกั ม พเรศวร (Ekambareshvara Temple) ซึ่ ง
มีศิ วลึงค์ทาด้วยดิ น ที่ช าวฮิน ดูถื อ พระศิว ะ หรือ ไศวนิ กายต้อ ง
จาริกมาบูชา ภายในบริเวณเทวลัย มีตน้ มะม่วงอายุราว 3,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน
ชม เทวาลั ยไวกู ณ ฐเปรุ ม าล (Vaikuntha Perumal Temple)
สร้างถวายพระวิษณุ ภายในมีรูปปั้นพระวิษณุปางยืน นั่ง และนอน ไม่มีในที่อื่นๆ
ชม เทวลัยไกลาสนาถ (Kailasanatha Temple) สร้างถวายแต่องค์พระอิศวร งดงามด้วยงานแกะสลักหิน

20.00 น.

รับประทานอาหารค่า จากนั้นเดินทางต่อ ไปยังเมือ งมหาบาลีปุรัม (Mahabalipuram) ซึ่งอยู่ทางทิ ศใต้
ระยะทาง 54 กม.หรือประมาณ 1ชม 30 นาทีถึงตัวเมือง
เข้าที่พกั MGM BEACH RESORT, Mahabalipuram 4 ดาว หรือเทียบเท่า

10.00 น.

เที่ยง
14.00 น.

วันที่สาม
เช้า

จากนัน้

มหาบาลีปุรัม – พูดุชเชอรี
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ นาท่านชม เมืองมหาบาลีปุรัม (Mahabalipuram) หรือเมืองมามัลละปุรมั
Mamallapuram ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าทางการค้าของราชวงศ์ปัลลวะ และชื่อมามัลละปุรมั มาจากคาว่า
Maha-Malla แปลว่า นักมวยปลา้ ที่ยิ่งใหญ่ สืบเนื่องจากกีฬามวยปลา้ เป็ นกีฬายอดนิยมในสมัยนั้น ซึ่งเป็ น
ฉายาของพระเจ้านรสิงห์วรมันที่ 1หลังจากได้ครองราชย์และได้ขยายอานาจครอบคลุมบริเวณดินแดนแถบ
นี ้ และส่งอิทธิพลของศิลปะปั ลลวะไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา เวียดนาม
ไทย อินโดนีเซีย สิ่งก่อสร้างที่ปัจจุบันที่ได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดย UNESCO ในบริเวณเมือง
นี ้ สร้างขึน้ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9
ชม เทวาลั ย ชอร์ (Shore Temple) ตั้ง อยู่ ริ ม ทะเลติ ด ชายหาด
สร้างถวายพระวิษณุและพระศิวะ ในสมัยพระเจ้านรสิงห์วรมันที่ 2
ระหว่างปี ค.ศ.700-728 เทวาลัยสร้างจากหิ นแกรนิ ตที่ถูกตัดเป็ น
ก้อน ๆ แล้วนามาประกอบขึน้ เป็ นตัวเทวาลัย จากนัน้ แกะสลักเป็ น
รูปต่าง ๆ ด้วยฝี มือของช่างอินเดียใต้ พบมีการจารึกไว้ในศิลามีชื่อ
เรียกเทวาลัยแห่งนีว้ ่า “ราชสิงเหศวร”
นาท่านชม งานแกะสลักหน้าผาท้าวภคีรถบาเพ็ญตบะ (Bhagiratha’s Pennance) หรือหน้าผาอรชุน
Ajuna’s Penance เป็ นภาพแกะสลักนูนต่าบนหน้าผา ที่สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 7 มีความยาวประมาณ 32
เมตรและสูงประมาณ 14 เมตร บรรยายเกี่ยวกับตานานของแม่นา้ คงคาไหลมาจากสวรรค์ส่มู นุษย์โลก ใน
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เที่ยง
บ่าย
15.00 น.

เย็น

วันที่สี่
เช้า
08.00 น.

10.00 น.

หน้าฝนนา้ ที่ไหลบ่าผ่านหน้าผาแห่งนี ้ เปรียบเสมือนนา้ จากแม่นา้ คงคาไหลลงสู่แม่นา้ เบือ้ งล่ างและภาพ
แกะสลักของมหากาพย์มหาภารตะ
นอกจากนีบ้ ริเวณไม่ห่างไกลกันนัก มีสิ่งน่าชมมากมาย เช่น ก้อนเนยพระกฤษณะ Krishna’s butter ball
ซึ่งเป็ นก้อนหินแกรนิตธรรมชาติที่กลมราวกับลูกบอลตัง้ อยู่เนินหินแกรนิต, มณฑปพระกฤษณะ Krishna
mandapa, ถ้ า มหิ ษ สุ ร มรรทิ นี Mahishasuramarthini cave, ถ้ า เทวาลั ย อทิ ว ราหะ Adivaraha cave
Temple, ถา้ เทวาลัยตรีมรู ติ Trimuradi cave Temple, ถา้ เทวาลัยวราหะ Varaha cave Temple เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ปั ญจรถะ (Pancha Rathas) เป็ นเนินหินที่ถกู แกะสลักเป็ นราชรถทัง้ ห้า ที่ถกู ซ่อนอยู่ในเนินทรายมา
เป็ นพันปี
เดินทางเลาะถนนริมชายฝั่ งมหาสมุทรอินเดียไปยังเมืองพูดุชเชอรี่ (Puducherry) อดีตเมืองท่าและเมือง
อาณานิคมของฝรั่งเศสในอินเดีย ซึ่งห่างไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 106 กม.หรือประมาณ 2 ชม 30
นาที เมืองพูดุชเชอรี่ มาจากคาว่า ปูตูเจอริ Puducheri ในภาษาทมิฬ แปลว่า เมืองใหม่ เคยเป็ นที่ตงั้ ของ
สถานีการค้าและเขตอาณานิคมของฝรั่งเศส และมีหลักฐานยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็ นแหล่งติดต่อทางการค้า
กับโรมันตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 1สินค้าก็เป็ นจาพวกเส้นไหมสาหรับทอผ้า เครื่องดินเผา และ อัญมณีต่าง ๆ
ปัจจุบันที่ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของอินเดียใต้ ตึกรามบ้านช่องในพูดุช
เชอรี่ได้รบั อิทธิพลของฝรั่งเศสมาก ทาให้สิ่งก่อ สร้างต่าง ๆ ออกมาในสไตล์โคโลเนีย ล Colonial หรือ ยุค
อาณานิคมเช่น ตึกรามบ้านช่อง โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค อนุสาวรียต์ ่าง ๆ
ถึงเมืองพูดชุ เชอรี่ นาท่านเช็คอินทีพ่ กั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย Atithi TGI Grand Hotel 4 ดาว
หรือเทียบเท่า
พูดุชเชอรี่ -จิทัมพรัม-ตันจาวูร์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังเมืองจิทัมพรัม(Chidambaram) อยู่ห่างไปทางทิศใต้ระยะทาง 69 กม.หรือประมาณ 2 ช.ม.
เมืองจี ทั มพรัม Chidambaram เป็ น หนึ่งในเมือ งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอินเดีย มีศาลบูช าพระศิวะเล็กอยู่
บริเวณคุ้งของแอ่ งน ้า นี ้ ซึ่ง ฤาษี วยัก ราปตะและปทัน จรี ได้ม าขอพรด้ว ยการบ าเพ็ ญ ตบะที่ ศ าลแห่ ง นี ้
ปัจจุบันเรียกว่า ติรุโมลานัฎฐา Tirumoolanathar ซึ่งยังผลให้พระศิวะในภาคศิวนาฏราชปรากฏกายและ
ร่ายราต่อหน้าเทพทัง้ สอง ต่อมาได้สร้างโรงระบาที่หลังคาปิ ดด้วยแผ่นทองคาเปลวครอบบริเวณที่พระศิวะ
ปรากฏ
ชม เทวาลัย จิทั ม พรัม หรือ เทวาลั ยนาฏราช (Nataraja Temple) ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมื อ ง สร้า งโดย
ราชวงศ์โจฬะในศตวรรษที่ 9 เพื่อถวายแด่พระศิวนาฏราช เทพแห่งการฟ้อ นรา อาคารหลังคาทองคาที่
ประดิษฐานรูปพระศิวะซึ่งเชื่อว่าเป็ นบริเวณที่พระศิวะปรากฏกาย สร้างโดยพระเจ้าเจตวรมัน สุนทรา ปัณฑ
ยะ แห่งราชวงศ์ปาณฑยะ ซึ่งปกครองในระหว่างปี ค.ศ.1251-1272 เพื่อถวายพระศิวะและเป็ นอนุสรณ์แห่ง
ความสาเร็จในการครองราชย์ของพระองค์ดว้ ย เทวาลัยมีโคปุระขนาดสูงใหญ่ ซึ่งโคปุระด้านตะวันออกจะ
จาลักเป็ นรูปท่าร่ายรา 108 ท่าของพระศิวะ อันเป็ นที่มาของท่วงท่าการร่ายราของนาฏศิลป์ ภารตนาฏยัม
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เที่ยง
13.00 น.
16.00 น.

17.30 น.
20.30 น.

อันเป็ นศิลปะชั้นสูงของอินเดีย ภายในจะมีสถานที่สาหรับทาพิธีสวมมงกุฎของราชวงศ์โจฬะ และด้านนอก
เทวาลัยมีราชรถที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาที่แกะสลักอย่างสวยงามและเก่าแก่จอดเรียงอยู่ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางไปยังเมื อ งคงไคโกณฑะโจฬะปุ รั ม (Gangaikondacholapuram) เมื อ งหลวงเก่า ของ
ราชวงศ์โจฬะ
ชม เทวาลัยคงไคโกณฑะโจฬะศวาระ (Gangaikondacholisvara) หรือ เทวาลัย คงไคโกณฑะโจฬะ
ปุรัม สร้างโดยพระเจ้าราเชนทระ ที่ 1 (พระโอรสของพระเจ้า ราชาราชาโจฬะ) เพื่อถวายแด่พระศิวะในช่วง
ต้น ศตวรรษที่ 11 ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น เทวาลัย ของพระศิ วลึงค์ (Shivalingam) ที่ ใหญ่ ที่สุดในอิ นเดีย ตอนใต้
ประตูทางเข้าขนาดใหญ่หนั หน้าไปทางทิศตะวันออก ถูกประดับประดาด้วยภาพและลวดลายที่งดงามของ
สรัสวดี ภายห้องบูชาขนาดใหญ่ที่สร้างครอบศิวลึงค์ที่สูง 4 เมตรและมีหอ้ งบูช ารโหฐานสาหรับเหล่าราช
นิกูลของราชวงศ์แยกต่างหาก ขณะที่โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมถูกออกแบบเป็ นยอด 9 ชั้น สูง 185 เมตร
โดยได้รบั อิทธิพลทางศิลปะจากเทวาลัยพฤหัสเธศวร ที่เมืองตันจาวูร์
รับประทานอาหารเย็น จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองตันจาวูร(์ Thanjavur) ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียง
ใต้ระยะทาง 114 กมหรือประมาณ 3 ช.ม.
ถึงตันจาวูร ์ นาท่านเข้าที่พกั GRT TRAILS RIVERVIEW RESORT, Thanjavur 4 ดาว หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

ตันจาวูร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า นาชม เทวาลัยพฤหธิศวร (Brihadishwarar Temple) สร้างโดยราชวงศ์โจฬะ เสร็จ
ในปี ค.ศ.1010 เป็ นเทวาลัยที่ทาจากหินแกรนิตที่สมบูรณ์ที่สุด
แห่ ง แรกของโลก เป็ น ตัวอย่ า งของสถาปั ต ยกรรมที่ แสดงถึ ง
ความรุ ่งเรือ งสูง สุด ของราชวงศ์โจฬะ โดยพระเจ้า ราชราชา
โจฬะ ที่ 1 หรือพระเจ้าอรุ ณ โมษหิว รมัน เป็ นองค์ราชูป ถัม ป์
และเป็ นหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมที่สวยงามที่สุดของอินเดีย และ
ได้ รับ การขึ้น ทะเบี ย นมรดกโลกโดย UNESCO โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของ “เหล่าเทวาลัยของโจฬะที่ยิ่งใหญ่ Great Living Chola Temple" ยอดเทวาลัยหรือวิมานะ
ซ้อนลดหลั่น 13 ชั้น มีความสูง 66 เมตร ซึ่งเป็ นวิมานะ ที่สูงที่สุดในโลกเช่นกัน บนยอดสุดของวิมานแกะ
จากหินแกรนิตเป็ นรู ปแปดเหลี่ยม หนัก 80 ตัน ภายในเทวาลัยมีศิวลึง ค์ประดิษฐานอยู่ มีรูปสลักของโค
นันทิที่แกะจากหินก้อนเดียว และตัวเทวาลัยประดับประดาด้วยรูปแกะสลักเป็ นของเทพเทวีมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

นาท่านชม พระราชวังหลวง (Thanjavur Royal Palace) ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของราชวงศ์นาจกะและมา
ราธา ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาและจัดแสดงงานศิลปะ เช่น ภาพเขียนสีปนู เปี ยกรูปปั้นต่าง ๆ

(B/L/D)
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15.30 น.

17.30 น.

วันที่หก
เช้า
08.00 น.

10.00 น.

เที่ยง
13.00 น.

15.00 น.
เย็น

พิพิธภัณฑ์ราชาราชาโจฬะ (Rajaraja Chola Museum) พิพิธภัณฑ์ที่สร้างเพื่อ ฉลองการครบรอบพันปี
ของกษัตริยร์ าชาโจฬะ (Rajaraja Chola) มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์โจฬะ ผูป้ ูทางแห่งความเป็ น
มหาอานาจในอินเดียตอนใต้ให้สามารถดารงอยู่อย่างมั่นคงได้ถึง 2 ศตวรรษ ภายในประกอบด้วยรูปสลัก
หินของเหล่าเทพเจ้าของชาวฮินดู เช่น เทพโยคาทักษิ ณามูรติ Yoga Daksinamoorthy, พระศิวะนาฏราช
(Nataraja), เทพเชษฐา (Jyestha), เทพคชาลั ก ษมี (Gajalakshmi), พระวิ ษ ณุ (Vishnu), พระพรหม
(Brahma), เทพวินายก (Vinayaka) หรือ พระพิฆเนศ, สุริยเทพ (Surya) โคนันทิ (Nandi) และพระโคของ
พระอิศวร เป็ นต้น นอกจากนีย้ ังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ ยวกับราชวงศ์โจฬะ เช่น ผังและแผนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เป็ นต้น
รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พกั GRT TRAILS RIVERVIEW RESORT, Thanjavur 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า
ตันจาวูร-์ ติรุจิรปั ลลิ – มธุไร
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยัง เมืองติรุจริ ปั ลลิ (Thiruchirapalli) หรือติรุจี Tiruchi หรือตรีชี Trichy เป็ นหนึ่งในเมืองที่
เก่าแก่ที่สดุ ในรัฐทมิฬนาฑู ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โจฬะตอนต้น ในช่วงระหว่าง 300 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึง
ศตวรรษที่ 3 ต่อมาก็อยู่ในการปกครองของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์
ปัลลวะในศตวรรษที่ 8 และถูกปกครองโดยราชวงศ์ปาณฑยะใน
ศตวรรษที่ 12-13 ก่อนที่ราชวงศ์วิชยั นครจะเข้ามาปกครอง
ระหว่างปี ค.ศ.1311-1378 นาท่านมุ่งหน้าสู่ ศาสนธานีศรีรัง
คาม (Srirangam) ซึ่งเป็ นเมืองอยู่บนเกาะกลางแม่นา้ คาเวรี ห่าง
จากเมืองติรุชชิรปั ปัลลีไปทางเหนือประมาณ 6 กม. (เดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)
นาชม เทวาลัยศรี ชุมพูเกศวาระ (Sri Jumbukeshwara Temple) เป็ นเทวาลัย 1 ใน 5 ธาตุของพระศิวะ
(เทวาลัยธาตุทงั้ 5 ของพระศิวะ ได้แก่ เทวาลัยชุมพูเกศวาระ (ธาตุนา้ ) เทวาลัยอันนามาลัยยาร์ (ธาตุไฟ)
เทวาลัยศรีกาลสติ (ธาตุลม) เทวาลัยธยกราชา (ธาตุดิน) เทวาลัยเอกัมพเรสวาระ (ธาตุดิน) และเทวาลัย
นาฎราชา (ท้องฟ้า) เทวาลัยแห่งนีส้ ร้างถวายพระศิวะ พระอุมา และ ธาตุนา้ แห่งพระศิวะ
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี (Sri Rangnathaswamy Temple) สร้างถวายพระวิษณุ ซึ่งได้ชอื่ ว่า
เป็ นเทวาลัยฮินดูที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและเป็ นหนึ่งในเทวาลัยที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ในอินเดียใต้ มีการบูรณะเรื่อยมา
ในรอบ 400 ปี ราชวงศ์นายกะบูรณะในศตวรรษที่ 17 มีโคปุระขนาดใหญ่ 21 แห่ง และโคปุระที่สูงที่สดุ สูง
73 เมตร ชมมณฑปที่มีเสาคา้ ยันหนึ่งพันต้น และรูปแกะสลักงดงามมากมาย
ออกเดินทางสู่เมืองมธุไร ซึ่งห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 140 กม.หรือประมาณ 2 ชม
รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พกั GRT REGENCY, Madurai 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด
เช้า

09.00น.

เที่ยง
14.00 น.
16.00 น.
18.00 น.
20.15 น.
21.40 น.

วันที่แปด
01.30 น.
06.25 น.

มธุไร-สนามบิน
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า นาชมเมืองมธุไร(Madurai) เมืองแห่ง
เทวาลัยอันยิ่งใหญ่ของอินเดียใต้ เป็ นเมืองที่เจริญรุ ่งเรืองด้วย
ศิลปะแห่งรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยเป็ นราชธานี
ของราชวงศ์ปาณฑยะในช่วงศตวรรษที่ 7-13 และร่ารวยจาก
การค้าทางทะเลกับโรมและจีน ต่อมาได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรวิชัยนครและเป็ นราชธานีของนายกะในช่วงศตวรรษ
ที่ 16-17
ชม เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร (Meenakshi Sundareswarar Temple) เป็ นเทวาลัยขนาดมหึมา โคปุระ
(ทางเข้า) ทั้ง 4 ทิศสูงถึง 50 เมตร ประดับประดาด้วยรู ปปั้ นเหล่าเทพเจ้าจนถึงยอด เสาประดับระเบียง
ทางเดินสู่ที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระลักษมีและสุนทเรศวร
(พระผูท้ รงมีสิริโฉมโสภา) แกะสลักอย่างงดงามอลังการ ภายใน
มีส ระนา้ ขนาดใหญ่ สาหรับ ทาพิ ธีท างศาสนามี ศาลาพัน เสา
และรูปสลักงดงามนับไม่ถว้ น ซึ่งในห้องที่ประดิษฐานรู ปเคารพ
ชัน้ ในอนุญาตให้เข้าเฉพาะคนที่นบั ถือฮินดูเท่านัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมพระราชวังติรุมาลัยนายกะ (Thirumalai Nayaga Palace) ซึ่งสร้างโดยราชวงศ์นายกะในปี
ค.ศ.1636 ชมร่องรอยความโอ่อ่าอลังการของพระราชวัง อาทิ ราชบัลลังก์ ห้องรับรอง
นาท่านชอปปิ ้งสินค้าพืน้ เมือง และรับประทานอาหารเย็น
เดินทางสู่สนามบินเมืองมธุไร
บินจากมธุไรสู่เมืองเจนไน โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E-7139 (บินประมาณ 1.25ชั่วโมง)
ถึงสนามบินเมืองเจนไน รับกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินไปยังอาคารบิ นที่ 4 (ระยะทางประมาณ
800 เมตร) เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ
สุวรรณภูมิ
บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG338 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

24-31 มกราคม 2566
59,900.8,000.**กรุ ณาอัพเดทราคาอีกครั้งเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม ทั้งนีเ้ ป็ นการประมาณราคาล่วงหน้า**
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สุวรรณภูมิ-เจนไน-สุวรรณภูมิ สายการบินไทย
 ตั๋วเครื่องบินในประเทศ มธุไร-เจนไน
 ค่าวีซ่าอินเดีย E-visa (ไม่ตอ้ งแสดงตัวในการยื่นวีซ่า)
 โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นาเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 อาจารย์วิทยากรด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ให้ความรูต้ ลอดทริป
 หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 40 USD ตลอดทั้งทริป
 ค่าทิปกระเป๋าเข้า-ออก ห้องพัก
 สินน้าใจให้กับอาจารย์วิทยากร ตามพิจารณาของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
เงื่อนไขการสารองที่น่งั
❖ กรุณาสารองที่น่งั โดยการชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตเพื่อยืนยันการจอง
❖ กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด **ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน ที่ได้ชาระเงินไปแล้วและไม่สามารถคืนเงินได้ตามเงื่อนไข
ของสายการบิน**
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง หรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
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เงื่อนไขต่างๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรือ ทางอ้อ ม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้ง นี ้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและ
ความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อ ง หรือ ความประพฤติส่อ ไปในทางเสื่อ มเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือ ง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
• รายการนี เ้ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต อ้ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ง หลัง จากได้สารองที่น่ัง บนเครื่อ ง และโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมือ งให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ที่พานักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 15 ท่าน
• การไม่รบั ประทานอาหารบางมื อ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมา
จ่าย
• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทได้ดาเนินการไปแล้ว
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