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• เมืองมรดกโลกมหาบาลีปุรมั : รากเหงา้วฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

• เทวาลยัไกลาสนาถแห่งกาญจีปุรมั : เลอเลิศดว้ยงานแกะสลกัสุดวิจิตร 

• เทวาลยัมีนักษีสุนทเรศวร : เทวาลยัทั้งสี่ทวาร ยิ่งใหญ่ สูงตระหง่าน สง่างามมาก 

• เทวาลยัพฤหธิศวร: เทวาลยัหินแกรนิตที่สวยสมบูรณ์ที่สดุในโลก 

• ศาสนธานีศรรีงัคาม : เทวาลยัฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

เยือนทมิฬนาฑูรฐัทางตอนใตข้องอินเดียที่ไดช้ื่อว่าเป็นเสมือนรากวฒันธรรมใหก้บัเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตผ้่านการคา้ทางทะเลมายงัสยามประเทศ ความคุน้ตาที่เราเห็นในปัจจุบนั 

ทั้งดา้นศาสนา ความเชื่อ ที่คงอยู่ในประเทศไทยเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่าน้ัน ท่านจะรูส้ึก

ตื่นตาตื่นใจเม่ือไดเ้ยือนรฐัทมิฬนาฑูและไดเ้ห็นเหล่ามหาเทวาลยัอนัยิ่งใหญ่ ที่บรรจงสรา้ง

อย่างน่าทึ่ง ยอ้นรอยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมผ่านเทวสถานมรดกโลกทั้งหลายท่ี

รวมกนัอยู่เสน้ทางน้ีแลว้ 

 

ก าหนดการเดินทาง :  24-31 มกราคม 2566 

 
วันแรก  สุวรรณภูมิ-เจนไน          

xx.xx  ตามเวลานัดหมายในเอกสารเตรียมตัว(ส่งใหก้่อนเดินทางประมาณ 7 วัน) พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคาเตอร ์H บริเวณประตทูางเขา้ท่ี 4 

22.25 บินลัดฟ้าสู่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG337 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) 
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วันที่สอง เจนไน-กาญจีปุรัม-มหาบาลีปุรัม       (B/L/D) 

00.30  เดินทางถึงเมืองเจนไน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ (กระบวนการ E-Visa อาจใชเ้วลา
มากกว่าปรกติ) จากนัน้รถรบัท่านเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั Hotel Pride Chennai 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

===================== 
 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางไปยงัเมือง กาญจีปรุมั(Kanchipuram) ระยะทาง 76 กม.จากเชนไน 

ใชเ้วลา 2 ชม.เป็นเมืองศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของฮินดู เคยเป็น
เมืองหลวงของราชวงศปั์ลลวะ 

10.00 น. ชม เทวาลัยเอกัมพเรศวร (Ekambareshvara Temple) ซึ่ ง
มีศิวลึงค์ท าด้วยดิน ท่ีชาวฮินดูถือพระศิวะ หรือไศวนิกายต้อง
จาริกมาบูชา ภายในบริเวณเทวลยั มีตน้มะม่วงอายรุาว 3,000 ปี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
14.00 น.  ชม เทวาลัยไวกูณฐเปรุมาล (Vaikuntha Perumal Temple) 

สรา้งถวายพระวิษณุ ภายในมีรูปป้ันพระวิษณุปางยืน นั่ง และนอน ไม่มีในท่ีอื่นๆ 
16.00 น. ชม เทวลัยไกลาสนาถ (Kailasanatha Temple) สรา้งถวายแต่องคพ์ระอิศวร งดงามดว้ยงานแกะสลกัหิน  

  
  รบัประทานอาหารค ่า จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมหาบาลีปุรัม (Mahabalipuram) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้

ระยะทาง 54 กม.หรือประมาณ 1ชม 30 นาทีถึงตวัเมือง  
20.00 น. เขา้ท่ีพกั MGM BEACH RESORT, Mahabalipuram 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม มหาบาลีปุรัม – พูดุชเชอรี   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านชม เมืองมหาบาลีปุรัม (Mahabalipuram) หรือเมืองมามัลละปรุมั 
Mamallapuram ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าทางการคา้ของราชวงศปั์ลลวะ และชื่อมามัลละปรุมั มาจากค าว่า 
Maha-Malla แปลว่า นักมวยปล า้ท่ียิ่งใหญ่ สืบเน่ืองจากกีฬามวยปล า้เป็นกีฬายอดนิยมในสมยันั้น ซึ่งเป็น
ฉายาของพระเจา้นรสิงหว์รมันท่ี 1หลังจากไดค้รองราชยแ์ละไดข้ยายอ านาจครอบคลุมบริเวณดินแดนแถบ
นี ้และส่งอิทธิพลของศิลปะปัลลวะไปยังภมูิภาคต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น กัมพูชา เวียดนาม 
ไทย อินโดนีเซีย ส่ิงก่อสรา้งท่ีปัจจุบันที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในบริเวณเมือง
นี ้สรา้งขึน้ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-9  

  ชม เทวาลัยชอร์ (Shore Temple) ตั้งอยู่ริมทะเลติดชายหาด 
สรา้งถวายพระวิษณุและพระศิวะ ในสมัยพระเจา้นรสิงหว์รมันท่ี2 
ระหว่างปีค.ศ.700-728 เทวาลัยสรา้งจากหินแกรนิตท่ีถูกตัดเป็น
กอ้น ๆ แลว้น ามาประกอบขึน้เป็นตัวเทวาลัย จากนัน้แกะสลักเป็น
รูปต่าง ๆ ดว้ยฝีมือของช่างอินเดียใต้ พบมีการจารึกไวใ้นศิลามีชื่อ
เรียกเทวาลยัแห่งนีว้่า “ราชสิงเหศวร”   

จากนัน้ น าท่านชม งานแกะสลักหน้าผาท้าวภคีรถบ าเพ็ญตบะ (Bhagiratha’s Pennance) หรือหนา้ผาอรชุน 
Ajuna’s Penance เป็นภาพแกะสลักนูนต ่าบนหนา้ผา ท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 7 มีความยาวประมาณ 32 
เมตรและสูงประมาณ 14 เมตร บรรยายเกี่ยวกับต านานของแม่น า้คงคาไหลมาจากสวรรคส์ู่มนษุยโ์ลก ใน
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หนา้ฝนน า้ท่ีไหลบ่าผ่านหนา้ผาแห่งนี ้เปรียบเสมือนน า้จากแม่น า้คงคาไหลลงสู่แม่น า้เบือ้งล่างและภาพ
แกะสลกัของมหากาพยม์หาภารตะ 
นอกจากนีบ้ริเวณไม่ห่างไกลกันนัก มีส่ิงน่าชมมากมาย เช่น กอ้นเนยพระกฤษณะ Krishna’s butter ball 
ซึ่งเป็นกอ้นหินแกรนิตธรรมชาติท่ีกลมราวกับลูกบอลตัง้อยู่เนินหินแกรนิต, มณฑปพระกฤษณะ Krishna 
mandapa, ถ ้ามหิษสุรมรรทิ นี Mahishasuramarthini cave, ถ ้า เทวาลัยอทิวราหะ Adivaraha cave 
Temple, ถ า้เทวาลยัตรีมรูติ Trimuradi cave Temple, ถ า้เทวาลยัวราหะ Varaha cave Temple เป็นตน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย ชม ปัญจรถะ (Pancha Rathas) เป็นเนินหินท่ีถกูแกะสลกัเป็นราชรถทัง้หา้ ท่ีถกูซ่อนอยู่ในเนินทรายมา

เป็นพนัปี    
15.00 น. เดินทางเลาะถนนริมชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดียไปยังเมืองพูดุชเชอร่ี (Puducherry) อดีตเมืองท่าและเมือง

อาณานิคมของฝรั่งเศสในอินเดีย ซึ่งห่างไปทางทิศใตร้ะยะทางประมาณ 106 กม.หรือประมาณ 2 ชม 30 
นาที เมืองพูดุชเชอรี่ มาจากค าว่า ปูตูเจอริ Puducheri ในภาษาทมิฬ แปลว่า เมืองใหม่ เคยเป็นท่ีตัง้ของ
สถานีการคา้และเขตอาณานิคมของฝรั่งเศส และมีหลักฐานยืนยันไดว้่าท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งติดต่อทางการคา้
กับโรมันตัง้แต่ตน้ศตวรรษท่ี 1สินคา้ก็เป็นจ าพวกเสน้ไหมส าหรบัทอผา้ เครื่องดินเผา และ อัญมณีต่าง ๆ 
ปัจจุบันท่ีชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของอินเดียใต ้ตึกรามบา้นช่องในพูดุช
เชอรี่ได้รบัอิทธิพลของฝรั่งเศสมาก ท าให้ส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ออกมาในสไตลโ์คโลเนียล Colonial หรือยุค
อาณานิคมเช่น ตึกรามบา้นช่อง โบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค อนสุาวรียต่์าง ๆ 

 ถึงเมืองพดูชุเชอรี่ น าท่านเช็คอินท่ีพกั      
เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร และพกัผ่อนตามอธัยาศยั Atithi TGI Grand Hotel 4 ดาว  

 หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ พูดุชเชอร่ี -จทิัมพรัม-ตนัจาวูร ์   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  
08.00 น. เดินทางไปยงัเมืองจิทัมพรัม(Chidambaram) อยู่ห่างไปทางทิศใตร้ะยะทาง 69 กม.หรือประมาณ 2 ช.ม. 

เมืองจีทัมพรัม Chidambaram เป็นหน่ึงในเมืองศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของอินเดีย  มีศาลบูชาพระศิวะเล็กอยู่
บริเวณคุ้งของแอ่งน ้านี ้ซึ่งฤาษีวยักราปตะและปทันจรี ได้มาขอพรด้วยการบ าเพ็ญตบะท่ีศาลแห่งนี ้
ปัจจบุันเรียกว่า ติรุโมลานัฎฐา Tirumoolanathar ซึ่งยงัผลใหพ้ระศิวะในภาคศิวนาฏราชปรากฏกายและ
รา่ยร  าต่อหนา้เทพทัง้สอง ต่อมาไดส้รา้งโรงระบ าท่ีหลังคาปิดดว้ยแผ่นทองค าเปลวครอบบริเวณท่ีพระศิวะ
ปรากฏ   

10.00 น. ชม เทวาลัยจิทัมพรัม หรือ เทวาลัยนาฏราช (Nataraja Temple) ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง สรา้งโดย
ราชวงศ์โจฬะในศตวรรษท่ี 9 เพื่อถวายแด่พระศิวนาฏราช เทพแห่งการฟ้อนร า อาคารหลังคาทองค าท่ี
ประดิษฐานรูปพระศิวะซึ่งเชื่อว่าเป็นบริเวณท่ีพระศิวะปรากฏกาย สรา้งโดยพระเจา้เจตวรมนั สนุทรา ปัณฑ
ยะ แห่งราชวงศป์าณฑยะ ซึ่งปกครองในระหว่างปีค.ศ.1251-1272 เพ่ือถวายพระศิวะและเป็นอนสุรณแ์ห่ง
ความส าเร็จในการครองราชยข์องพระองคด์ว้ย เทวาลยัมีโคปรุะขนาดสูงใหญ่ ซึ่งโคปรุะดา้นตะวนัออกจะ
จ าลักเป็นรูปท่าร่ายร  า 108 ท่าของพระศิวะ อันเป็นท่ีมาของท่วงท่าการร่ายร  าของนาฏศิลป์ภารตนาฏยัม 
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อนัเป็นศิลปะชั้นสงูของอินเดีย ภายในจะมีสถานท่ีส าหรบัท าพิธีสวมมงกุฎของราชวงศโ์จฬะ และดา้นนอก
เทวาลยัมีราชรถท่ีใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาท่ีแกะสลกัอย่างสวยงามและเก่าแก่จอดเรียงอยู่ดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางไปยังเมืองคงไคโกณฑะโจฬะปุรัม (Gangaikondacholapuram) เมืองหลวงเก่าของ

ราชวงศโ์จฬะ  
16.00 น. ชม เทวาลัยคงไคโกณฑะโจฬะศวาระ (Gangaikondacholisvara) หรือ เทวาลัยคงไคโกณฑะโจฬะ

ปุรัม สรา้งโดยพระเจา้ราเชนทระ ท่ี 1 (พระโอรสของพระเจา้ ราชาราชาโจฬะ) เพื่อถวายแด่พระศิวะในช่วง
ต้นศตวรรษท่ี 11 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทวาลัยของพระศิวลึงค์ (Shivalingam) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดียตอนใต ้
ประตทูางเขา้ขนาดใหญ่หนัหนา้ไปทางทิศตะวันออก ถกูประดบัประดาดว้ยภาพและลวดลายท่ีงดงามของ
สรสัวดี ภายหอ้งบูชาขนาดใหญ่ท่ีสรา้งครอบศิวลึงคท่ี์สูง 4 เมตรและมีหอ้งบูชารโหฐานส าหรบัเหล่าราช
นิกูลของราชวงศแ์ยกต่างหาก ขณะท่ีโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมถกูออกแบบเป็นยอด 9 ชั้น สงู 185 เมตร 
โดยไดร้บัอิทธิพลทางศิลปะจากเทวาลยัพฤหสัเธศวร ท่ีเมืองตนัจาวูร ์

17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น จากนัน้เดินทางต่อไปยงัเมืองตันจาวูร(์Thanjavur) ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียง
ใตร้ะยะทาง 114 กมหรือประมาณ 3 ช.ม. 

20.30 น. ถึงตนัจาวรู ์น าท่านเขา้ท่ีพกั GRT TRAILS RIVERVIEW RESORT, Thanjavur 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 รบัประทานอาหารเย็น  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วันที่ห้า ตันจาวูร ์   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าชม เทวาลัยพฤหธิศวร (Brihadishwarar Temple) สรา้งโดยราชวงศโ์จฬะ เสร็จ
ในปีค.ศ.1010 เป็นเทวาลัยท่ีท าจากหินแกรนิตท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด
แห่งแรกของโลก เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึง
ความรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์โจฬะ โดยพระเจ้าราชราชา 
โจฬะ ท่ี 1 หรือพระเจ้าอรุณโมษหิวรมัน เป็นองค์ราชูปถัมป์ 
และเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ีสุดของอินเดีย และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดย UNESCO โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของ “เหล่าเทวาลัยของโจฬะท่ียิ่งใหญ่ Great Living Chola Temple"  ยอดเทวาลัยหรือวิมานะ
ซอ้นลดหลั่น 13 ชั้น มีความสูง 66 เมตร ซึ่งเป็นวิมานะ ท่ีสูงท่ีสุดในโลกเช่นกัน บนยอดสุดของวิมานแกะ
จากหินแกรนิตเป็นรูปแปดเหล่ียม หนัก 80 ตัน ภายในเทวาลัยมีศิวลึงคป์ระดิษฐานอยู่ มีรูปสลักของโค
นนัทิท่ีแกะจากหินกอ้นเดียว และตวัเทวาลยัประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกัเป็นของเทพเทวีมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. น าท่านชม พระราชวังหลวง (Thanjavur Royal Palace) ซึ่งเคยเป็นท่ีประทับของราชวงศน์าจกะและมา
ราธา ปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ก็บรกัษาและจดัแสดงงานศิลปะ  เช่น ภาพเขียนสีปนูเปียกรูปป้ันต่าง ๆ 
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15.30 น. พิพิธภัณฑ์ราชาราชาโจฬะ (Rajaraja Chola Museum) พิพิธภัณฑท่ี์สรา้งเพื่อฉลองการครบรอบพันปี
ของกษัตริยร์าชาโจฬะ (Rajaraja Chola) มหาราชท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของราชวงศโ์จฬะ ผูปู้ทางแห่งความเป็น
มหาอ านาจในอินเดียตอนใตใ้หส้ามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงไดถ้ึง 2 ศตวรรษ ภายในประกอบดว้ยรูปสลัก
หินของเหล่าเทพเจา้ของชาวฮินดู เช่น เทพโยคาทักษิณามูรติ Yoga Daksinamoorthy, พระศิวะนาฏราช 
(Nataraja), เทพเชษฐา (Jyestha), เทพคชาลักษมี  (Gajalakshmi), พระวิษณุ  (Vishnu), พระพรหม 
(Brahma), เทพวินายก (Vinayaka) หรือพระพิฆเนศ, สุริยเทพ (Surya) โคนันทิ (Nandi) และพระโคของ
พระอิศวร เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีส่ิงท่ีน่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับราชวงศโ์จฬะ เช่น ผังและแผนท่ีทาง
ประวติัศาสตรข์องราชวงศเ์ป็นตน้ 

17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั GRT TRAILS RIVERVIEW RESORT, Thanjavur 4 ดาว  หรือ
เทียบเท่า 

 
วันที่หก ตันจาวูร-์ติรุจิรปัลลิ – มธุไร  (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  
08.00 น. เดินทางไปยงั เมืองติรุจริปัลล ิ(Thiruchirapalli) หรือติรุจี Tiruchi หรือตรีชี Trichy  เป็นหน่ึงในเมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุในรฐัทมิฬนาฑ ูตัง้แต่สมยัราชวงศโ์จฬะตอนตน้ ในช่วงระหว่าง 300 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง
ศตวรรษท่ี 3 ต่อมาก็อยู่ในการปกครองของกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์
ปัลลวะในศตวรรษท่ี 8 และถกูปกครองโดยราชวงศป์าณฑยะใน
ศตวรรษท่ี 12-13 ก่อนท่ีราชวงศว์ิชยันครจะเขา้มาปกครอง
ระหว่างปีค.ศ.1311-1378    น าท่านมุ่งหนา้สู่ ศาสนธานีศรีรัง
คาม (Srirangam) ซึ่งเป็นเมอืงอยู่บนเกาะกลางแม่น า้คาเวรี ห่าง
จากเมืองติรุชชิรปัปัลลีไปทางเหนือประมาณ 6 กม. (เดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

10.00 น. น าชม เทวาลัยศรี ชมุพูเกศวาระ (Sri Jumbukeshwara Temple) เป็นเทวาลยั 1 ใน 5 ธาตขุองพระศิวะ 
(เทวาลยัธาตทุัง้ 5 ของพระศิวะ ไดแ้ก่ เทวาลยัชมุพเูกศวาระ (ธาตนุ า้) เทวาลยัอนันามาลยัยาร ์(ธาตไุฟ) 
เทวาลยัศรีกาลสติ (ธาตลุม) เทวาลยัธยกราชา (ธาตดิุน) เทวาลยัเอกมัพเรสวาระ (ธาตดิุน) และเทวาลยั
นาฎราชา (ทอ้งฟ้า) เทวาลยัแห่งนีส้รา้งถวายพระศิวะ พระอมุา และ ธาตนุ า้แห่งพระศิวะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. น าท่านชม เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี (Sri Rangnathaswamy Temple) สรา้งถวายพระวิษณ ุซึ่งไดช้ือ่ว่า

เป็นเทวาลยัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลกและเป็นหน่ึงในเทวาลยัท่ีศกัด์ิสิทธิ์ท่ีสดุในอินเดียใต ้มีการบูรณะเร่ือยมา
ในรอบ 400 ปี ราชวงศน์ายกะบูรณะในศตวรรษท่ี 17 มีโคปรุะขนาดใหญ่ 21 แห่ง และโคปรุะที่สูงท่ีสดุ สงู 
73 เมตร ชมมณฑปท่ีมีเสาค า้ยนัหน่ึงพนัตน้ และรูปแกะสลกังดงามมากมาย 

15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมธุไร ซึ่งห่างไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 140 กม.หรือประมาณ 2 ชม  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั GRT REGENCY, Madurai 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที่เจ็ด มธุไร-สนามบนิ   (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าชมเมืองมธุไร(Madurai) เมืองแห่ง

เทวาลัยอันยิ่งใหญ่ของอินเดียใต้ เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะแห่งรฐัทมิฬนาฑ ูซึ่งเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยเป็นราชธานี
ของราชวงศ์ปาณฑยะในช่วงศตวรรษท่ี 7-13 และร ่ารวยจาก
การคา้ทางทะเลกับโรมและจีน ต่อมาไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของ
อาณาจกัรวิชัยนครและเป็นราชธานีของนายกะในช่วงศตวรรษ
ท่ี 16-17  

09.00น. ชม เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร (Meenakshi Sundareswarar Temple) เป็นเทวาลัยขนาดมหึมา โคปุระ 
(ทางเข้า) ทั้ง 4 ทิศสูงถึง 50 เมตร ประดับประดาด้วยรูปป้ันเหล่าเทพเจา้จนถึงยอด เสาประดับระเบียง
ทางเดินสู่ท่ีประดิษฐานรูปเคารพของพระลักษมีและสนุทเรศวร 
(พระผูท้รงมีสิริโฉมโสภา) แกะสลักอย่างงดงามอลังการ ภายใน
มีสระน า้ขนาดใหญ่ ส าหรับท าพิธีทางศาสนามีศาลาพันเสา 
และรูปสลักงดงามนับไม่ถว้น ซึ่งในหอ้งท่ีประดิษฐานรูปเคารพ
ชัน้ในอนญุาตใหเ้ขา้เฉพาะคนท่ีนบัถือฮินดเูท่านัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
14.00 น. น าท่านชมพระราชวังติรุมาลัยนายกะ (Thirumalai Nayaga Palace) ซึ่งสรา้งโดยราชวงศ์นายกะในปี

ค.ศ.1636 ชมรอ่งรอยความโอ่อ่าอลงัการของพระราชวงั อาทิ ราชบลัลงัก ์หอ้งรบัรอง 
16.00 น. น าท่านชอปปิ้งสินคา้พืน้เมือง   และรบัประทานอาหารเย็น      
18.00 น. เดินทางสู่สนามบินเมืองมธุไร    
20.15 น. บินจากมธุไรสู่เมืองเจนไน โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินท่ี 6E-7139 (บินประมาณ 1.25ชั่วโมง) 
21.40 น. ถึงสนามบินเมืองเจนไน รบักระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินไปยังอาคารบินท่ี 4 (ระยะทางประมาณ 

800 เมตร) เช็คอินเท่ียวบินระหว่างประเทศ   
 
วันที่แปด สุวรรณภูม ิ
01.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG338  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ   

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน 
พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

24-31 มกราคม 2566  59,900.- 8,000.- 
**กรุณาอพัเดทราคาอีกครั้งเม่ือเข้าสู่เดือนตุลาคม ท้ังนีเ้ป็นการประมาณราคาล่วงหน้า** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลบั สวุรรณภูมิ-เจนไน-สุวรรณภูม ิสายการบินไทย   

 ตั๋วเครื่องบินในประเทศ มธุไร-เจนไน 

 ค่าวีซ่าอินเดีย E-visa (ไม่ตอ้งแสดงตวัในการยื่นวีซ่า) 

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบุในรายการ  

 ค่ารถ-รบัส่ง น าเที่ยวตามรายการพรอ้มคนขับที่ช านาญเสน้ทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 อาจารยวิ์ทยากรดา้นประวตัิศาสตรศ์ิลป์ ใหค้วามรูต้ลอดทริป 

 หวัหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม         
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 40 USD ตลอดทั้งทริป 

 ค่าทิปกระเป๋าเข้า-ออก ห้องพัก  

 สินน ้าใจใหก้ับอาจารยว์ิทยากร ตามพิจารณาของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั  

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให ้ในรายการทวัร ์

 ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
❖ กรุณาส ารองที่นั่งโดยการช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มส่งหนา้พาสปอรต์เพ่ือยืนยนัการจอง 

❖ กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนัเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง บริษัท 
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด **ยกเวน้ตั๋วเครื่องบิน ที่ไดช้ าระเงินไปแลว้และไม่สามารถคืนเงินไดต้ามเงื่อนไข
ของสายการบิน** 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการนัตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรง หรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ 
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เง่ือนไขตา่งๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี ้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

• รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม 
เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ  เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  

• รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง  หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื ่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

• บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

• การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมา
จ่าย 

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ หากทางบริษัทไดด้ าเนินการไปแลว้ 
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