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NT495
ทวัรอ์นิเดยีใต ้ทมฬินาฑ ูเคราลา่ 11 วัน 9 คนื (TG)
ทัวรอ์นิเดยี , 11 วัน 9 คนื ,

TRIDENT HOTEL  , SAVERA HOTEL  , CHARIOT BEACH RESORTS  , PARISUTHAM HOTEL  ,
SANGAM HOTEL  , PANDYAN HOTEL  , ELEPHANT COURT HOTEL  , BACKWATER HOUSEBOAT

ดนิแดนแหง่ทมฬินาฑแูละเคราลา่
 เชนไน-กาญจปีุรมั-มหาพลปีุรมั-บุดุชเชร-ีตญัชาวรู ์
ตริชุชริาปปัลล-ิ มธไุร-เตกาฏ-ิคอททายมั-อลปัปูซา

ทะเลสาบเปรยิาร-์โคชนิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เมอืงเชนไน

19.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์ชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี3 แถว D

22.25 น.
“เหริฟ้าสู ่เมอืงเชนไน” โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG 337 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3
ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครืองบนิ)



00.30 น.
เดนิทางถงึ “ทา่อากาศยานเมอืงเชนไน” ตามเวลาทอ้งถนิ ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงและศลุกากร เมอืงเชนไน (Chennai)
หรือชอืเดมิ มัทราส (Madras) เป็นเมอืงหลวงของ รฐัทมฬินาฑ ูประเทศอนิเดยี ตังอยู่รมิชายฝังโคโรมันเดล (โจฬมณฑล) ของอ่าวเบงกอล
ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับท ี4 ของประเทศ เจนไนตังขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี17 โดยทรีาชาแหง่จันทคีรีี
(อยู่ในรัฐอานธระประเทศ)
ทมีอํีานาจปกครองเหนือดนิแดนแถบนีไดอ้นุญาตใหบ้รษิทอสีตอ์นิเดยีเขา้มาตังสถานีการคา้พรอ้มป้อมปราการขนึทหีมู่บา้นมัทราสปัฏฏนัิม
อันเป็นทมีาของชอื ‘มัทราส” (ปัฏฏนัิม = ทา่เรือ) อังกฤษไดพั้ฒนาเมอืงนีใหเ้ป็นเมอืงหลักและฐานทัพเรือ ในครสิตศ์ตวรรษท ี20
ก็กลายเป็นศนูยก์ลางการบรหิารทสํีาคัญแหง่หนงึ ในฐานะเมอืงหลวงของเขตมัทราส (Madras Presidency) เศรษฐกจิของเมอืงเชนไน
การผลติรถยนต ์เทคโนโลยี ฮารด์แวร ์และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพ
โดยเป็นผูส้ง่ออกซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารทางเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่อันดับท ี3 ของประเทศรองจากบังคาลอรแ์ละไฮเดอราบาด
อังกฤษเรียกเมอืงใหม่นีวา่ “จอรจ์ทาวน”์ George Town ในขณะทชีาวอนิเดยีพนืเมอืงเรียกวา่ “เจนนะปัฏฏนัิม” ตามชอืราชา “เจนนัปปะ”
แหง่จันทรครีี รัฐบาลทอ้งถนิทมฬินาฑูเลอืกใชช้อื เจนไน ทฟัีงดเูป็นพนืเมอืงไวแ้ทน มัทราส ทมีกีลนิอายอาณานคิม 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม และพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
SAVERA HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ซติทีวัร ์เมอืงเชนไน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑสถานเจนไน (Chennai Government Museum) กอ่ตังมาตังแตยุ่คอาณานคิมกลางศตวรรษท ี19
มกีารจัดแสดงงานโบราณวัตถุทดีทีสีดุของอนิเดยีใต ้โดยเฉพาะงานหลอ่สํารดิโบราณฝีมอืเยียม ทังของศาสนาฮนิด ูพทุธ และเชน
สําหรับชาวพทุธ มหีอ้งพทุธประตมิากรรมสมัยอมราวด ี(พทุธศตวรรษท ี7-9) ทเีป็นตน้กําเนดิศลิปะแบบทวารวดใีนประเทศไทย (พทุธศตวรรษที
12-16) และทหีอ้งอมราวดนีีเองททีา่นพทุธทาสเคยเดนิทางมาชมเมอืปี 2499
และจําลองภาพสลักหนิพทุธประวัตไิปไวท้โีรงมหรสพทางวญิญาณในสวนโมกขผ์ลารม ไชยา สรุาษฎรธ์านี 

จากนันเยียมชม มหาวหิารซานโตเม ่(Santhome Basilica Church) โบสถค์รสิตเ์กา่แกแ่หง่หนงึของเจนไน มอีกีชอืหนงึวา่ โบสถเ์ซนตโ์ทมัส
National Shrine of St.Thomas Basilica คําวา่ “Santhome” กลายมาจากชอืนักบญุโทมัส
หนงึในสบิสองอัครสาวกของเยซคูรสิตร์ุ่นแรกทอีอกเผยแพร่ศาสนา ชาวอนิเดยีเชอืวา่ เซนตโ์ทมัส มาถงึอนิเดยีในปีพ.ศ.595/52
ตอ่มาถูกทรมานเนืองจากความเห็นตา่งทางศาสนา ณ ภเูขาเซนตโ์ทมัส ในอกีมุมของเมอืง ร่างของทา่นถูกนํามาฝังไว ้ณ
สถานทนีีทตีอ่มากลายเป็นโบสถเ์ซนตโ์ทมัสในย่านไมลาปรูปั์จจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไปชม เทวาลยักปาลศีวร (Kapaleeswarar Temple)
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละมคีวามศักดสิทิธขิองเมอืงเชนไนทถีูกสรา้งขนึเพอืถวายแดอ่งคพ์ระศวิะ
การตกแตง่อย่างสวยงามในรูปแบบสญัลักษณ์ของพวกดราวเีดยีนทหีอคอยอันใหญ่ 

นําทา่นเดนิทางไปยัง หาดมารนีา่ (Marina Beach) ซงึเป็นชายหาดทอียู่ในเมอืงเชนไนและรมิทะเลในเขตอ่าวเบงกอลทมีคีวามยาวประมาณ 13
กม.

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
SAVERA HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเชนไน - เมอืงกาญจปีุรมั - เมอืงมหาพลปีุรมั



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาญจปีุรมั (Kanchipuram) ระยะทาง 67 กโิลเมตร 1.30 ชวัโมง) กาญจปีรัุม บา้งก็เรียก กาญจ ีKanchi
มชีอืเสยีงเลอืงลอืเกยีวกับเทวสถานทมีมีากกวา่ 1,000 แหง่ จนไดช้อืวา่ “นครพันวัด” เป็นหนงึในนครศักดสิทิธทัิง 7 แหง่ของอนิเดยี
ซงึถอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นอันดับสองรองจากเมอืงพาราณส ีกาญจปีรัุม ยังเป็นหนงึในเมอืงทเีกา่แกท่สีดุทางภาคใตข้องอนิเดยี
เป็นเมอืงศนูยก์ลางการเรียนรูทั้งภาษาทมฬิ Tamil และภาษาเตลกู ูTelugu เดมิเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องราชวงศปั์ลลวะ Pallavas
ในชว่งศตวรรษท ี6-8 ซงึเป็นชว่งทรีุ่งเรืองทสีดุ และเทวสถานจํานวนมากก็ไดถู้กสรา้งขนึในสมัยนี ตอ่มาในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี10-13
ปกครองโดยราชวงศโ์จฬะ Cholas และราชวงศว์ชิยันคร Vijayanagara ในครสิตศ์ตวรรษท ี14-17 ตามลําดับ 

นําทา่นไปชม วหิารเอคมัปาเรสวารา (Ekambareswarar Temple) ซงึเป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในเมอืงกาญจปีรัุม
วหิารนีสรา้งขนึเพอืไวบ้ชูาและอุทศิแดเ่ทพพระศวิะ ในอนิเดยีนันจะมอียู่ 5 ธาต ุคอื ดนิ น ้าํ ลม ไฟ และทอ้งฟ้า ซงึสถานทแีหง่นีจัดเป็น 1 ใน 5
ธาตสุถาน เป็นตัวแทนของธาตดุนิ ประดษิฐานอยู่ใน ณ ทเีมอืงแหง่นี 

จากนัน นําทา่นเยียมชมโบราณสถานสําคัญจากยุคปัลลวะทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงกาญจปีรัุม คอื เทวาลยัไกลาสนาถะ (Kailashnatha Temple)
หมายถงึผูเ้ป็นใหญ่แหง่เขาไกรลาส หรือ นอกจากพระศวิะ ผูส้ถติอยู่ ณ จอมเขาไกรลาส ทนีีมภีาพสลักเหลา่คณะ (Gana = คนแคระ
บรวิารพระศวิะ ชอบบรรเลงดนตรี หรือแสดงอาการรืนเรงิ) ทดีลูะมา้ยคลา้ยกับรูปปนูปันคนแคระสมัยทวารวดใีนไทย
และลวดลายเหนือซุม้เทวรูปก็คลา้ยกับทับหลังรุ่นแรก  ๆของปราสาทขอม เทวาลัยไวกณูฐเปรุมาล Vaikuntha Perumal Temple ไวกณูฑ ์=
วมิานทปีระทับ เปรุมาล เป็นพระนามหนงึของพระวษิณุเป็นไวษณพนกิาย ทนีีเกา่มาก  ๆแตไ่ดรั้บการดแูลโดยตรงจากรัฐบาลเป็นอย่างดี
จดุเดน่ของทนีีคอืระเบยีงคดทมีฐีานเสาเป็นรูป “วยาล” สตัวผ์สมเป็นสงิหห์รือเสอืมเีขารูปแกะสลักจากหนิทังตน้ตดิตอ่กับเพดาน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงมหาพลปีุรมั (Mahabalipuram) ตังอยู่ทางตะวันออกรมิทะเล มหาพลปีรัุม หรืออกีชอืหนงึวา่มามัลลปรัุม
(Mamallapuram) เป็นเมอืงทา่สมัยราชวงศปั์ลลวะ ชอืเมอืงไดช้อืมาจากตํานานในอวตารปางหนงึของพระนารายณ์ “วามนาวตาร”
ทพีระนารายณ์อวตารลงมาเกดิเป็นพราหมณ์เตยี เพอืปราบอสรูชอืมหาพลทีรีบชนะเหลา่เทพทฤีๅษีทรุวาสสาปไว ้
เพราะความไรม้ารยาทของพระอนิทรด์ว้ย ไดแ้ผน่ดนิสวรรคไ์ปครอง และความเดอืดรอ้นมากมายใหส้ามโลก
นักบวชเตยีหรือวามนะเดนิทางไปหาทา้วพลทีเีมอืงขอแผน่ดนิแค ่3 กา้วจากทา้วมหาพลฤีๅษีศกุราจารย ์ทเีรารูจ้กกันวา่ พระศกุร์
อาจารยข์องฝ่ายอสรู ทราบวา่พราหมณ์เตยีเป็นองคน์ารายณ์จงึแปลงกายขนาดเล็กไปอุดรูหมอ้น ้าํ ทําใหน้ ้าํไม่ออก
พราหมณ์เตยีจงึเอาหญา้คาจมิทรีูหมอ้น ้าํ ทําใหฤ้ๅษีตาบอดขา้งหนงึ ทา้วมหาพลก็ีกรวดน ้าํรดมอืพราหมณ์เตยี
พราหมณ์เตยีก็กลายร่างเป็นองคพ์ระนารายณ์ร่างใหญ่ และเรมิย่างสามกา้ว (ตรีวกิรม) กา้วแรกเหยียบบนโลก กา้วตอ่มาเหยียบบนสวรรค์
พระพรหมหลังน ้าํทําการอภเิษกพระบาทพระผูเ้ป็นเจา้ กา้วสดุทา้ย พระนารายณ์ถามทา้วมหาพลวีา่วางทไีหน ทา้วมหาพลบีอกใหว้างทหัีวตัวเอง
นักบวชเลยเอาพระบาทเหยียบบนหัวทา้วมหาพล ีจมลงไปในดนิ และใหท้า้วมหาพลไีปอยู่ครองเมอืงบาดาล
ชนัทมีคีวามสวยงามเหมอืนแดนสวรรค ์ในคัมภรีภ์าควัตปรุาณะ จงึถอืวา่ทา้วพลเีป็นสาวกพระวษิณุ
เป็นสญัลักษณ์ของการศโิรราบตอ่พระผูเ้ป็นเจา้อย่างจรงิใจ 

นําทา่นชม กลุม่เทวาลยัชายหาด (Shore Temples) หรือ ราชสงิเหศวร ทตัีงอยู่บนรมิชายหาดของอ่าวเบงกอล
เดมิสนันฐิานวา่มเีทวาลัยของพระนารายณ์บรรทมสนิธุอ์ยู่กอ่น และมกีารสรา้งเทวาลัยพระศวิะเสรมิเขา้ไป เป็นวัดทถีูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี8
ชมสถานมรดกโลก ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Ratha) หรือปราสาทหนิ 5 พนีอ้งตระกลูปาณฑพ ในมหากาพยม์หาภารตะ เหตทุไีดช้อื
รถะ เนืองจากกลุม่ปราสาทหนินีมลัีกษณะคลา้ยราชรถทใีชช้กัลากอัญเชญิเทวรูปออกงานแหแ่หนประจําปี 

เดนิทางถงึ เมอืงมามลัลปุรมั ทตัีงอยู่รมิชายฝังโคโรมันเดล แวะชม ภาพแกะสลกัอรชุนบําเพ็ญตบะ (Arjuna’s Penance)
ทหีนา้ผาหนิธรรมชาตขินาดใหญ่ ทแีกะสลักสมัยปัลลวะทเีนนิเขากลางเมอืง มภีาพสลักทสีนันฐิานกันเป็นสองนัย วา่เป็นภาพ
พระแม่คงคาเสด็จสูโ่ลกมนุษย ์The Descent of the Ganga หรือบา้งก็เรียกวา่อรชนุบําเพ็ญตบะ Arjuna’s Penance 

นําทา่นชม กอ้นเนยของพระกฤษณะ (Krishna’s Butterball) ทเีป็นกอ้นหนิธรรมชาตกิลมใหญ่เหมอืนลกูบอลขนาดยักษ์ ตังอยู่รมิเนนิเขา
เหมอืนกําลังจะกลงิตกลงมาคลา้ยพระธาตอุนิทรแ์ขวนในพม่า 

ถัดมาอกีแวะชม คเณศรถะ Ganesh Ratha เทวาลัยทรงคลา้ย “รถะ” หรือรถศกึทฝีีมอืการแกะสลักสมบรูณ์แบบ
มเีทวรูปพระคเณศวรป์ระดษิฐานภายใน และ ถ้าํวราหะมณฑป Varaha Mandapa Cave ทมีภีาพแกะสลักเรืองราวของเทพฮนิดถูงึ 4 ปางไดแ้ก่
วราหาวตาร (อวตารปางท ี3 ของพระนารายณ์เป็นหมูป่ากูแ้ผน่ดนิทหีรัิญยักษ์มว้นซอ่นไวใ้ตบ้าดาล) ภาพคชลักษมี
(ชา้งสรงน ้าํใหพ้ระนางลักษมเีทว)ี ภาพพระนางทรุคา และภาพพระวษิณุตรีวกิรม (อวตารปางท ี5 ของพระวษิณุเป็นพราหมณ์เตยี ย่างสามขมุ)



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
CHARIOT BEACH RESORTS ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงมหาพลปีุรมั - เมอืงบุดชุเชร ี- อาศรมศร ีอรพนิโท - เมอืงตญัชาวรู ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบุดชุเชร ี(Puducherry) (ระยะทางหา่งประมาณ 100 กม.) เมอืงบดุชุเชรี หรือมชีอืเรียก พอนดเิชรี Pondicherry เรียกสนัๆ
วา่ “ปอนด”ี มฉีายาวา่ “ฝรังเศสนอ้ย” เป็นทรีูจั้กในฐานะเมอืงตากอากาศพอ  ๆกับเป็นทใีฝ่ฝันถงึในฐานะเมอืงฮันนีมูน
ฝรังเศสเขา้มาปกครองพอนดเิชอรร์ีในปี 1673 ฟรองซวั มารต์นิไดรั้บแตง่ตังใหเ้ป็น ผูป้กครองตามสนธสิญัญารสิวกิ (Ryswick) จนกระทังถงึปี
1742 เมอืโจเซฟ ฟรองซวั ดเูปล็กซ ์เป็นผูป้กครองของฝรังเศสอนิเดยี เกดิสงครามระหวา่งฝรังเศสและอังกฤษ สถานการณ์ในยุโรป
และความทะเยอทะยานของดเูปล็กซก์อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ระหวา่งอังกฤษ-ฝรังเศสในอนิเดยี ตลอดเวลา 70 ปี พอนดเิชอรร์ี
ดํารงอยู่ทา่มกลางความขัดแยง้ของมหาอํานาจทังสองจนทา้ยสดุ พอนดเิชอรร์ีตกเป็นของฝรังเศสตังแตปี่ 1814-1954
ซงึเป็นชว่งทอีนิเดยีไดรั้บเอกราช แมฝ้รังเศสจะถอนตัวไปนานแลว้ แตอ่ทิธพิลฝรังเศสยังคงหลงเหลอืมาจนปัจจบัุนนี เชน่ ชอืถนน อาคาร สวน
โรงแรม เครืองแบบตํารวจจราจร เป็นตน้ กอ่นเขา้เมอืงปอนดฯี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันแวะเยียมชม อาศรมศร ีอรพนิโท (Sri Aurobindo Ashram) ตังขนึในปีค.ศ.1926
ซงึทําใหเ้มอืงชายทะเลแหง่นีเป็นทรีูจั้กในระดับนานาชาต ิอาศรมนีเป็นสถานทผีสมผสานระหวา่งจติวญิญาณ โยคะ
และวทิยาศาสตรส์มัยใหม่ททีา่นศรีอรพนิโทคน้ควา้ จนกลายเป็นแนวทางโยคะทเีรียกวา่ โยคะองคร์วม
เป็นซงึเป็นทนียิมในอนิเดยีและตา่งประเทศ 

จากนันพาทา่นชม วดัพระหฤทยั (The Sacred Heart Church) ถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.1902 สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ภายในโบสถป์ระดับกระจกสแีสดงรูปนักบญุ 28 องค ์ราชนวิาส Raj Nivas คฤหาสนข์องผูป้กครองในสมัยเป็นอาณานคิมฝรังเศส
ตกแตง่ดจุพระราชวัง หรูหรา และสวนสวยแบบฝรังเศส ปัจจบัุนเป็นทพัีกของผูว้า่ราชการแหง่พอนดเิชอรร์ี และสวนสาธารณะภารต ึBharati Park
ทสีรา้งตังแตส่มัยจักรพรรดนิโปเลยีนท ี3 ตรงขา้มราชนวิาส ตรงกลางม ีมณฑปอาย ิAayi Mandapam ทรงพลับพลาแบบฝรังเศส

นําทา่นออกเดนิทางไป เมอืงตญัชาวรู ์(Thanjavur) ระยะทางประมาณ 170 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เมอืงตัญชาวรู์
ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํเกาเวรซิงึเป็นแม่น ้าํใหญ่มสีาขามากมาย เป็นแหลง่กสกิรรมใหญ่ และเป็นอู่ขา้วอู่น ้าํของอนิเดยีใต ้
ในอดตีเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโจฬะ (พทุธศตวรรษ 15-17) ซงึเป็นจักรวรรดทิมีอํีานาจทางทะเล โคน่ลม้ราชวงศปั์ลลวะในกาญจปีรัุม
และตทีะลวงไปถงึปากแม่น ้าํคงคาในเบงกอล ชอืเมอืง มาจาก ยักษ์ตันชญั ทถีูกปราบโดยพระวษิณุ และพระนางลักษมี
และยักษ์ตันชญัขอใหเ้อาชอืตนเป็นชอืเมอืงกอ่นเสยีชวีติ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม 

พรอ้มชมการแสดง ภารตะนาฏยมั BharataNatayam ภารตะนาฏยัม กําเนดิในเมอืงจตัิมพรัม ทมฬินาฑู
เชอืกันวา่พระศวิะมหาเทพเสด็จลงมาแสดงการร่ายรํา 108 ทา่ทเีมอืงนี และพระนารทฤาษีไดจ้ดบันทกึทา่ร่ายรํานีไวใ้หแ้กช่าวโลก
เป็นนาฏศลิป์ทผีูร้่ายรําเป็นสตรีลว้น ใชฟ้้อนรําบวงสรวงเทพเจา้ เป็นแม่บทการร่ายรําประเภทอนื  ๆรวมทังนาฏศลิป์ของไทย
มุ่งเนน้การแสดงอารมณ์ตา่ง  ๆ9 ประการ

ค่าํ
PARISUTHAM HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงตญัชาวรู ์- เมอืงตริุชชริาปปลัลิ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เทวาลยัพฤหธศิวร (Brihadeeswara Temple)
ตังชอืตามพระศวิลงึคป์ระธานเทวาลัยโดดเดน่ดว้ยการออกแบบกอ่สรา้งทสีถาปนาขนึใหม่ทังหมดในสมัยราชราชา
การออกแบบจงึสมัพันธก์ันอย่างดเียียม โดดเดน่ทสีดุทเีทวาลัยประธานทสีงูถงึ 67 เมตร สงูสดุในศลิปะอนิเดยีโบราณ จนมชีอืเรียกวา่ ทักษิณเมรุ
หรือเขาพระสเุมรุแหง่ภาคใต ้และวมิานหรือยอดหลังคาทรงสงูทเีชอืวา่แกะสลักจากหนิแกรนติกอ้นเดยีว หนักถงึ 80 ตัน และ พระพฤหธศิวร
หรือศวิลงึคดํ์าสนทิขนาดมหมึา สงูถงึ 4 เมตรเป็นประธานในเทวาลัย

นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงตริุชชริาปปลัล ี(Tiruchirappalli) ทตัีงอยู่ทางดา้นตะวันตกระยะทางประมาณ 70 กม. เยียมชม
หอศลิป์ตญัชาวรู ์(Thanjavur Art Gallery) ในพระราชวังโบราณของนายกะ (อุปราชขา้หลวงของวชิยันคร ยุดหลังอาณาจักรโจฬะ)
ทเีก็บรวบรวมประตมิากรรมโบราณสมัยโจฬะชนิเยียมมากมาย

นําทา่นชม เมอืงตริุชชริาปปลัล ีหรอื ตรชิ ี(Trichy) ตังอยู่ใจกลางรัฐทมฬินาฑู เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมเชอืมโยงเมอืงตา่ง  ๆในรัฐ
และอยู่รมิฝังแม่น ้าํเกาเวร ิทไีหลขนาบเกาะกลางแม่น ้าํทเีป็นทตัีงของเมอืงเกา่และเทวาลัย ชอืเมอืงไดม้าจากชอือสรู “ตรีเศยีร” ลกูของทศกัณฐ์
ตรชิเีจรญิรุ่งเรืองเป็นศนูยก์ลางการคา้ในสมัยการปกครองของนาย กะวศิวนาถแหง่มธไุร ในชว่งตน้ศตวรรษท ี17
หลังจากราชวงศโ์จฬะเสอืมอํานาจลง ชมศาสนธานีศรีรังคาม ซงึเป็นเทวาลัยสําคัญอันดับสองของไวษณพนกิาย หรือฝ่ายบชูาพระวษิณุ
ศรีรังคามเป็นศาสนธานีขนาดใหญ่ทสีดุในอนิเดยี มกํีาแพงชนันอกกวา้งยาว 945 x 775 เมตร มกํีาแพงรวมทังหมดถงึ 7 ชนั โดยทชีนัท ี7
ถงึแนวกําแพงชนัท ี4 เป็นบา้นพราหมณ์ ตลาด รา้นคา้ เทวาลัยนอ้ยใหญ่
และทพํีานักของผูแ้สวงบญุตํานานศรีรังคนาถมาจากมหากาพยร์ามายาณะ วา่ภายหลังเสร็จศกึลงกา
พระรามอภเิษกใหพ้เิภกกลับไปครองกรุงลงกา และไดป้ระทานเทวรูปนารายณ์บรรทมสนิธุ ์(อนิเดยีใตเ้รียกวา่ศรีรังคนาถ) ไปสกัการะแทนพระองค์
พเิภกนําเทวรูปทลูไวเ้หนือเศยีรเหาะไปกรุงลงกา ระหวา่งทางผา่นแม่น ้าํเกาเวร ิจงึแวะลงพักผอ่นชาระร่างกาย พเิภกวางรูปปฏมิาไวร้มิฝังน ้าํ
เมอือาบน ้าํเสร็จกลับยกเทวรูปไม่ขนึ จงึตอ้งยอม “ตามพระทัย” พระนารายณ์ใหป้ระทับอยู่รมิฝังน ้าํเกาเวร ิตอ่มาพวกโจฬะพบเทวรูปนี
จงึสรา้งเป็นเทวสถานศรีรังคามถัดจากกําแพงชนัท ี4

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม เทวาลยัศรลีงัคนาถสวาม ี(Sri Ranganathaswamy Temple) ชมโคปัม หรือซุม้ประตสูงูใหญ่ถงึ 72 เมตร ชมเทวาลัยเวณุโคปาล
หรีอเทวาลัยพระกฤษณะ เทวาลัยศรีลังคนาชายาลักษม ีมณฑปพันเสา มณฑปมา้ศกึ ทมีภีาพสลักตน้เสาหนิเป็นประตมิากรรมลอยตัวรูป
มา้ศกึพรอ้มนักรบบนหลังกําลังตอ่สูก้ับสตัวร์า้ยหรือขา้ศกึ ศลิปะสมัยวชิยันคร ทงีดงามมาก ถัดมาในวงกําแพงชนัท ี3 ชม ครุฑมณฑป
ตรงขา้มเทวาลัยประธาน มมีณฑปประดษิฐานรูปครุฑ พาหนะของพระวษิณุ สําหรับวงกําแพงชนัท ี2 เขา้ไป เป็นเทวสถานพระนารายณ์
ประดษิฐานเทวรูปพระนารายณ์บรรทมสนิธุ ์เป็นประธาน คนทไีม่ใชฮ่นิดไูม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในเขตนี 

จากนัน นําทา่นชม ร็อคฟอรท์ (Rock Fort) สงู 83 เมตร เป็นหนิบะซอลทท์เีชอืวา่เกา่แกท่สีดุในโลก มอีายุ 3.8 ลา้นปี
อายุมากกวา่เทอืกเขาหมิาลัย ทา่นตอ้งเดนิขนึบันได 344 ขัน เพอื นมัสการ เทวาลัย Uchipillaiyar Koil ทสีรา้งถวายแก ่เทพวนิายกะ Lord
Vinayaga ระหวา่งทางขนึมเีทวาลัยพระศวิะ และวัดถ ้าํปัลลวะ ดา้นบนสดุของร็อคฟอรด์ สามารถมองเห็นเมอืง ตรชิ ีไดโ้ดยรอบ
ดา้นลา่งของร็อคฟอรท์ เคยเป็นบา้นพักของ Robert Clive ผูท้อัีงกฤษแตง่ตังใหม้าดแูลบรษัิทอสีตอ์นิเดยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
SANGAM HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงตริุชชริาปปลัล ิ- เมอืงมธุไร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงมธุไร (Madurai) ทตัีงอยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางหา่งประมาณ 170 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) มธไุร
เป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของทมฬินาฑู มปีระวัตคิวามเป็นมายอ้นหลังไปไดก้วา่ 2,000 ปี เคยเป็นราชธานีของราชวงศป์าณฑยะ
ซงึครอบครองครงึลา่งของอนิเดยีตอนใต ้ในขณะทรีาชวงศปั์ลลวะมอํีานาจอยู่ตอนบน ตอ่มาตกอยู่ใตอํ้านาจของราชวงศโ์จฬะ
แลว้ถูกยดึครองโดยกองทัพมุสลมิทรีุกรานมาจากตอนเหนือ ตอ่มาถูกยดึคนืมาไดโ้ดยวชิยันคร มธไุรถอืวา่เป็นศาสนธานีแหง่หนงึ
มเีทวาลัยมนัีกษีสนุทเรศวรอยู่กลางเมอืง ลอ้มรอบดว้ยตัวเมอืงรูปจตรัุสเป็นชนั  ๆเมอืงนีมฐีานะเป็นป้อมปราการดว้ย



จงึมกํีาแพงเมอืงและคนู ้าํลอ้มรอบ ตํานานการสรา้งเมอืงมาจกชาวนาพบพระอนิทรกํ์าลังสกัการะ “สวยัมภวูลงึค”์
หรือลงึคศ์ลิาทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิถอืเป็นสญัลักษณ์ของศวิเทพ จงึนําความกราบทลูกษัตรยิแ์หง่ราชวงศป์าณฑยะ
พระองคจ์งึสงัใหส้รา้งเทวาลัยขนึ มพีระสวยัมภวูลงึคเ์ป็นประธาน แลว้เกดิบา้นเมอืงรายลอ้มเทวาลัย
พระศวิะจงึเสด็จมาประทานน ้าํอมฤตอันหอมหวานจากมวยผม เมอืงนีจงึไดช้อืวา่ “มธไุร” อันมคีวามหมายวา่น ้าํอมฤต (หวาน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัตริุมไลนายกะ (Thirumalai Nayak Palace) ทสีรา้งในสมัยทมีาดไูรถูกครองโดยนายกะ (อุปราช) มหีอ้งตา่งๆ
แบง่เป็นสดัสว่น ประดับตกแตง่อย่างงดงาม ใหญ่โตโอ่โถง บางหอ้งมเีสาสงูกวา่ 200 ตน้ หัวเสาสลักเสลาอย่างงดงาม 

นําทา่นไปชม เทวาลยัมนีกัษสีนุทเรศวร (Meenakshi Sundrareswarar Temple)
ทสีรา้งอุทศิใหก้ับตํานานรักของพระนางมนัีกษีในกลางครสิตศ์ตวรรษท ี17 ทวีา่ในสมัยราชวงศป์าณฑยะ มกีษัตรยิอ์งคห์นงึไม่มผีูส้บืราชบัลลังก์
แตม่พีระธดิาผูท้รงสริโิฉมงดงาม แตน่างกลับมหีนา้อกสามขา้ง นางจงึตังใจบชูาพระศวิะออ้นวอนขอใหม้ลัีกษณะเชน่มนุษยป์กติ
พระศวิะจงึปรากฏพระองคป์ระทานพรใหส้มประสงค ์แลว้สมรสกับนาง ดว้ยวา่นางคอืพระนางปารวต ี(อุมา) แบง่ภาคมาเกดิในโลกมนุษย์
ในเทวาลัยแหง่นีจงึปรากฏ ฉากแตง่งาน ระหวา่งพระนางมนัีกษี และพระศวิะ โดยมพีระพรหมทําหนา้ทพีราหมณ์ในพธิี
และพระนารายณ์ทําหนา้ทพีชีายเจา้สาว ใหเ้ห็นทัวไป ทังรูปปนูปันระบายสบีนโคปรัุม ภาพเขยีนบนผนังระเบยีง
ภาพสลักหนิทเีสามณฑปหนา้ทางเขา้เทวสถานพระศวิะ เทวาลัยแหง่นีมโีคปรัุมขนาดใหญ่ 4 แหง่ และขนาดลดหลันลงมาอกี 8 แหง่
โคปรัุมดา้นทศิใตม้ขีนาดใหญ่ทสีดุเกอืบ 60 เมตร มรีูปปันบนโคปรัุมทังหมดกวา่ 4,000 องค ์ภายในบรเิวณ “มณฑปพันเสา”
เป็นทตัีงของพพิธิภัณฑศ์ลิปะ จัดแสดงวัตถุโบราณของเทวาลัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
PANDYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงมธุไร - เมอืงเตกาฏ ิ- ลอ่งเรอืทะเลสาบเปรยิาร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนําเดนิออกทางไปยัง เมอืงเตกาฏ ิ(Thekkady) ทตัีงอยู่ในเขตจังหวัดเคราลา่ ระยะทางหา่งประมาณ 190 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5
ชม.) ตังอยู่ทางดา้นตะวันออกของเคราลา่ เป็นสถานทตัีงของ อุทยานแหง่ชาตเิปรยิาร ์(Periyar National Park)
ซงึเป็นสถานททีดีงึดดูนักทอ่งเทยีวทไีดรั้บการอนุรักษ์ มพีนืทกีวา้งใหญ่ประมาณ 925 ตร.กม.ทปีระกอบไปดว้ยภเูขา แม่น ้าํ ลําธาร และทะเลสาบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
ใหท้า่นไดพั้กผอ่น โดยการลอ่งเรือชมความสวยงามของ ทะเลสาบเปรยิาร ์(Periyar Lake Boat Trip) ทเีป็นแหลง่เก็บน ้าํมพีนืทปีระมาณ 26
ตารางกโิลเมตร ศนูยอ์นุรักษ์เสอื มพีนืท ี925 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบทขีดุขนึสรา้งในปี 1895
เพอืกักเก็บน ้าํเพอืสง่ไปหลอ่เลยีงวัดในเมอืงมธไุร ในรัฐทมฬินาฑู อุทยานแหง่ชาตนีิกอ่ตังขนึเมอืปี 1934 โดยรัฐตัญชาวรู ์(สมัยโบราณ)
และเป็นสว่นหนงึของศนูยอ์นุรักษ์เสอืในปี 1973 ในอุทยานแหง่ชาตเิปรยิ่า มพัีนธุไ์มก้วา่ 1965 รวมถงึ พชืพันธุห์ญา้ 171 และดอกกลว้ยไม ้143
ชนดิ ทา่นจะไดพ้บสตัวท์จีะออกมาดมืน ้าํ สตัวท์ไีดเ้ห็นบอ่ย  ๆคอืหมูป่า กวาง นก เรือทเีรานังเป็นเรือสองชนัเปิดโลง่มหีลังคา
บา้งก็เป็นเรือแบบชนัเดยีว และมเีสอืชชูพีทตีอ้งใสต่ลอดเวลาทอียู่บนเรือ เราจะใชเ้วลาในการลอ่งเรือในทนีี 1 ชวัโมง โดยประมาณ
ทา่นจะไดส้มัผัสป่าไมอั้นอุดมสมบรูณ์ พอกลับเขา้ฝังเราก็ออกจากซาฟารีไดเ้ห็นหมูป่าเดนิขา้มถนนฝงูใหญ่อกีเป็นจํานวนมาก
หลังจากนันอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงฯ กันอย่างเต็มอมิจใุจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
ELEPHANT COURT HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8



เมอืงเตกาฏ ิ- เมอืงคอททายมั - เมอืงอลปัปูซา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางผา่นยัง เมอืงคอททายมั (Kottayam) ทตัีงอยู่ทางดา้นตะวันตก ระยะทางหา่งประมาณ 105 กม.
เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทางดา้นการพาณชิย ์ศนูยก์ลางการคา้เครืองเทศ และโดยเฉพาะพวกยาง 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลปัปูซา (Alappuzha) ระยะทางหา่งประมาณ 160 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) เมอืงอลัปปซูา หรือ อแลปปี
Alleppy เป็นเมอืงตากอากาศรมิฝังทะเลอาระเบยี ทมีชีอืเสยีงในฐานะเมอืงตน้ทางทอ่งเทยีวทางน ้าํ Backwaters
ทนีีมเีรือลอ่งแม่น ้าํทดัีดแปลงจากเรือบรรทกุขา้ว แบบเดยีวกับเรือเอยีมจุน้ของไทย ใหเ้ป็นเรือโรงแรม House Boat จํานวนกวา่ 250 ลํา
ใหบ้รกิารทอ่งเทยีวลอ่งแม่น ้าํหลายเสน้ทาง ทังแบบไม่กชีวัโมง จนถงึหลายวันหลายคนื

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลงเรอืลอ่งแมน่้าํ (Backwaters) ชมสายน ้าํแหง่ชวีติทมีชีอืเสยีงของ เคลารา่ เป็นเมอืงแหง่คคูลองและสายน ้าํ
มแีม่น ้าํสายเล็กสายนอ้ยเรียงรอ้ยตอ่กันถงึ 41 สาย สายน ้าํเหลา่นีเชอืมตอ่กันกลายเป็นทะเลสาบใหญ่ 5 ทะเลสาบในชอืเรียกขานกันวา่
“Backwaters” ครอบคลมุพนืททัีวรัฐเกรละ (เคราลา่)กอ่นทจีะไหลสูท่ะเลอาระเบยีน ในเรือจะมกีัปตัน ตน้หน
และพอ่ครัวไวค้อยใหบ้รกิารตลอดระยะทาง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ บนเรือ

ทพีกั
BACKWATER HOUSEBOAT

วนัท ี9
เมอืงอลปัปูซา - เมอืงโคชนิ -ฟ อรท์โคชนิ / การแสดงโชวก์ฎกักะฬิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ บนเรือ

ใหท้า่นชม ทวิทศันย์ามอรุณรุง่ ของสองฟากฝังของแม่น ้าํลําคลองและทะเลสาบทเีชอืมตอ่กันเป็นผนืน ้าํกวา้งใหญ่ Backwaters แนวตน้มะพรา้ว
ทุง่นา และหมู่บา้นเล็ก  ๆตลอดระยะทาง 
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปจนถงึ เมอืงโคชนิ (Cochin) ระยะทางประมาณ 50 กม.
เป็นศนูยก์ลางการคา้เครืองเทศโบราณในยุคอาณานคิมรมิทะเลอาระเบยี เขา้พักทโีรงแรม 

จากนันนําทา่นไปยัง เกาะฟอรท์โคชนิ นําทา่นชม โบสถค์รสิตเ์ซนตฟ์รงัซสิ (St.Francis Church)
โบสถค์รสิตแ์หง่แรกของอนิเดยีทสีรา้งขนึตังแตปี่ 1503
โบสถแ์หง่นีเก็บรักษาโบราณวัตถุหลายอย่างรวมทังของล ้าํคา่รวมถงึโฉนดทดีนิทจีารกึลงในใบปาลม์ทมีหาราชามอบใหแ้กโ่ปรตเุกสใน 1503
ชมสถาปัตยกรรมเกา่แกยุ่คโคโลเนียล 

นําทา่นชม พระราชวงัดตัช ์มาตนัเชอร ี(Mattancherry Dutch Palace) สรา้งโดยโปรตเุกสใน 1555 และไดรั้บการปรับปรุงโดยดัตชใ์นปี 1663
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเคลาร่า ทนีีเป็นทเีก็บรวบรวมสมบัตเิกา่แกข่องมหาราชาในสมัยนัน
ในหอ้งภาพมกีารแสดงจติรกรรมฝาผนังโบราณของศตวรรษท ี17 เป็นเรืองราวของมหากาพยร์ามายณะ ทมีสีสีนัสดใส และเดนิชม ย่าน
"มาตันเชอรร์ี" ท ีมรีา้นคา้ของทรีะลกึรอตอ้นรับนักทอ่งเทยีวทมีาเยียมชมฟอรด์โคชนิ ศนูยก์ลางการคา้เครืองเทศโบราณ ระหวา่งจนี อนิเดยี
สวุรรณภมู ิและอาหรับ และยุโรป พัฒนามาจากหมู่บา้นชาวประมงของอาณาจักรโคชนิ โดยชาวโปรตเุกส เมอืวาสโกดา กามา
เดนิเรือมาถงึและกอ่ตังสถานีการคา้ขนึทนีีในปี 1503 ตอ่มาอาณานคิมนีเปลยีนมอืไปอยู่กับดัตซ ์และอังกฤษในทสีดุ
บนถนนหนทางของย่านการคา้ภายในตัวเมอืงโคชนิ ทเีรียกขานกันวา่ “Ernakulam”
ถอืวา่เป็นแผน่ดนิใหญ่และเป็นย่านโรงแรมทพัีกสําหรับนักทอ่งเทยีว มทัีงโรงแรมขนาด 3 ดาว โรงแรมขนาดเล็ก และเกสตเ์ฮา้สอ์ยู่ปะปนกัน
เป็นย่านธรุกจิทมีทัีงรา้นคา้ ธนาคาร บรษัิทหา้งรา้น และรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย และเป็นแผน่ดนิทเีชอืมไปยังเกาะแกง่ตา่งๆ
โดยมทีา่เรือเฟอรร์ี ทคีนในทอ้งถนิเรียกวา่ โบต๊เจตต ี“Boat Jetty” ขา้มไปยังเกาะวลิลงิตัน เกาะไวปีน และ ฟอรท์โคชนิ

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง ฟอรท์โคชนิ (Fort Cochin) ย่านเกา่แกข่องเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
และถอืเป็นประตดูา่นแรกทชีาวยุโรปเขา้มาถงึอนิเดยี เคลาร่าเป็นรัฐทมีแีผน่ดนิทอดยาวตลอดรมิฝังทะเลอาระเบยีน
และโคชนิในสมัยโบราณถอืวา่เป็นศนูยก์ลางของการคา้พรกิไทยและเครืองเทศ ชาวยุโรปกลุม่แรกทเีขา้มาคอืชาวโปรตเุกสทตัีงหลักปักฐานอยู่ทนีี
ชมหลมุฝังศพของนักเดนิเรือผูย้งิใหญ่ชาวโปรตเุกส นามวา่ วาสโกดากาม่า (กอ่นนํากลับไปฝังทกีรุงลสิบอน โปรตเุกส) 

แวะชม หมูบ่า้นชางประมง ทใีชเ้ครืองมอืจับปลาโบราณ “ยกยอ” ทไีดรั้บอทิธพิลมาจากจนีและเป็นสญัลักษณ์ของรัฐเกลละ (เคราลา่)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

พรอ้มชมการแสดง อปุรากร กฏกักะฬ ิKathakali กฏักกะฬ ิเป็นนาฏศลิป์พนืเมอืงทมีชีอืเสยีงของเคลาร่า ยอ้นหลังไปไดถ้งึศตวรรษท ี2
แสดงเป็นเรืองราวในตํานาน แบบทเีรียกกันวา่ อุปรากร เหมอืนโขนของไทย หรือ คาบกู ิของญปีุ่ น นําเรืองราวจากมหากาพยร์ามายณะ
หรือมหาภารตะ การแสดงใชผู้ช้ายลว้น แตง่หนา้ดว้ยสสีนัสดใส และสวยใสอ่าภรณ์งดงามตระการตา เอกลักษณ์การรําเนน้ทกีารร่ายรํานวิมอื
การแสดงออกทางสหีนา้ และนัยนต์า

ทพีกั
TRIDENT HOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี10
เมอืงโคชนิ - ชุมชนชาวยวิ - เมอืงเชนไน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม ชุมชนชาวยวิ หรือทเีรียกวา่ “Jew town” ทตัีงขนึเมอืพันกวา่ปีทผีา่นมา
บรเิวณนียังคงคกึคักไปดว้ยรา้นรวงตลอดสองขา้งทางถนนแคบ  ๆการคา้ขายเครืองเทศ และพรกิไทยเกดิขนึทบีรเิวณนี
ทกุวันนียังคงวุน่วายไปดว้ยผูค้นทมีาคา้ขายแลกเปลยีนกันไม่ตา่งจากอดตี 

เยียมชม โบสถย์วิ (Pardesi Synagogue Jewtown)
เชอืกันวา่ชาวยวิในเมอืงฟอรท์โคชนิมาตังหลักแหลง่ทําการคา้ขายทนีีตังแตส่มัยของกษัตรยิโ์ซโลมอน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิเพอืทําการตรวจเอกสารในการเดนิทาง

17.40 น.
“เหริฟ้าสู ่เมอืงเชนไน” โดย สายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI 510

18.50 น.
เดนิทางถงึ “ทา่อากาศยานเมอืงเชนไน” ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร หลังอาหารนําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิเพอืทําการตรวจเอกสารในการเดนิทาง เพอืเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

วนัท ี11
เมอืงเชนไน - กรุงเทพฯ

01.30 น.
“เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ” โดย สายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG 338

06.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี7 พฤศจกิายน 2561 เวลา 14:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

คา่ทัวรร์วม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เชนไน -กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์และคา่ตวัเครอืงบนิภายใน โคชนิ – เชนไน โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี
ชันประหยัด

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่โรงแรมทพีกั 9 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ และคา่น ้าํดมื วันละ 2 ขวด/ท่าน

• คา่พาหนะในการนําเทยีว ตลอดการเดนิทาง

• คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี สาํหรบัหนังสอืเดนิทางประเทศไทย

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท
(ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้มีอีายตุงัแต7่5ปีขนึไป)

คา่ทัวรไ์มร่วม

•  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 10 วนั คดิเป็น 50 USD

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 11 วนั คดิเป็น 33 USD หรอืขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขนึ)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมยีมตา่งๆ

การจองทัวร์

•  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาท/ทา่น (เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้คา่วซีา่ทยีนืและตวัเครอืงบนิทอีอกลว่งหนา้และกรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทตีอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีาร การนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันหกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วันหกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วันหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร์

• หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใิน

• การนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณ ีไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม

เอกสารในการใชย้นืวซีา่

•  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทมีอีายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่
และแผน่ตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3

• รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจุบัน พนืฉากหลงัรปูตอ้งมสีขีาวเท่านัน รปูจะตอ้งเป็นภาพทคีมชัด หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีงา
หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 x 2 นวิ 2 รปู (ทางสถานทูตไมพ่จิารณารปูทถีา่ยเอง)

• สาํเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

• กรอกขอ้มลูเพมิเตมิในเอกสารเกยีวกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้่าน ณ วันททีําการจองทัวร)์

**วซีา่อนิเดยี จาํเป็นทจีะตอ้งโชวต์วั เพอืทําการสแกนนวิมอื ณ สถานทูต**

หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารเปลยีนแปลงโปรแกรม ราคา และเงอืนไขทังหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชม สถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดนิทางแทน

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เลม่สแีดง) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู

กรณเีดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• หากในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัเปลยีนตารางเทยีวบนิ ซงึอยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทังสนั



• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย
• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรบัผดิชอบในกรณกีระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความชํารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ในระหวา่งการเดนิทาง

การเดนิทางเป็นครอบครวั 
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่

• 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• หลงัจากการจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ
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