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อินเดียใต ้มีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับคนไทยมากกว่าท่ีเราคิด คนไทยส่วนใหญ่จะคุน้ชินกับ เมืองนิวเดลี มุมไบ อัครา 
พาราณสี ลุ่มแม่น้ําคงคา-ยุมนา และ สงัเวชนียสถาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียตอนเหนือ หากแต่ความจริงแลว้ อินเดียใต้
ต่างหากท่ีไดถ้่ายทอดอารยะธรรม ใหแ้ก่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ “อุษาคเนย”์ เทียบเคียงไดก้บัท่ีชาวกรีกท้ิงไวใ้หก้ับ
อารยธรรมตะวนัตกเลยท่ีเดียว ไม่วา่จะเป็น ตัวอกัษร ท่ี ชวา บาหลี มอญ พม่า เขมร ไทย และลาว ต่างก็รบัมาจากอกัษร
ปัลลวะในอินเดียใต ้หรือการสรา้งมหาเจดียบ์ุโรพุทโธ หรือ ปราสาทหินนครวดันครธม หรือปราสาทหินของอาราจกัรจาม
ปา (ในเวยีดนาม) ท่ีล่มสลายไปแลว้ ต่างก็รบัอิทธิพลมาจากอินเดียใตท้ั้งสิ้ น  
สาํหรบัประเทศไทย อารยะธรรมอินเดียเขา้มาอย่างชดัเจนเม่ือกษัตริยแ์ห่งรามราช (สนันิษฐานไวว้่าคือเมืองราเมศวรมั) 
ในอินเดียใตส้่งพราหมณ์มาถวายอยุธยา และพราหมณ์พวกน้ีเองท่ีเป็นผูนํ้าลทัธิพิธีต่างๆ เขา้มาสู่ดินแดนอุษาคเนย ์แลว้
ผสมเขา้กบัขนบวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิม เช่น พิธีโลช้ิงชา้ ท่ีนํามาจากวฒันธรรมโลช้ิงชา้ใหญ่ของชาวอุษาคเนยด์ั้งเดิมเอา
มาผนวกกบัพิธีตรียมัปวายของพราหมณ์ (ซึ่งในอินเดียไม่มีพราหมณ์ข้ึนไปโลช้ิงชา้) พิธีโลช้ิงชา้ในไทยจึงเป็นหลกัฐานการ
ผสมผสานทางวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
**เทวสถานในอินเดียใตจ้ะเปิดแต่เชา้มืด ถึงเท่ียง ปิดพักกลางวนัถึงราวส่ีโมงเย็น และเปิดอีกครั้งตั้งแต่ส่ีโมงเย็นถึงสอง
หรือสามทุ่ม ดงัน้ันการวางแผนเท่ียวในอินเดียใตจ้ึงจะเขา้ชมเทวาลยัต่างๆ ในช่วงเชา้หรือเย็น และใชเ้วลาเดินทางระหวา่ง
เมือง หรือเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์หรือโบราณสถานอ่ืนๆ ในช่วงบ่าย** 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
5 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 62,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เชนไน BKK - MAA TG 337 22.25 – 00.30 (+1) 
วนัท่ี 10 โคชิน เชนไน COK - MAA 6E 591 09.35 – 11.00 
วนัท่ี 11 เชนไน กรุงเทพฯ MAA - BKK TG 338 01.30 – 06.25 

วนัที่ 1 พุธ 5 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ - เชนไน 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยแอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 3 แถว D  

 

22.25 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองเชนไน” โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 337 (ใช้
เวลาบินประมาณ 3 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

00.30 น. เดินทางถึง “ท่าอากาศยานเมืองเชนไน” ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผ่านพิธีการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เมืองเชนไน (Chennai) หรือชื่อเดิม มทัราส (Madras) เป็นเมืองหลวงของรฐั
ทมิฬนาฑ ูประเทศอินเดีย ตั้งอยูริ่มชายฝัง่โคโรมนัเดล (โจฬมณฑล) ของอ่าวเบ
งกอล ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 4 
ของประเทศ เจนไนตั้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 โดยท่ีราชาแห่งจนัทีคีรี (อยู่
ในรัฐอานธระประเทศ) ท่ีมีอํานาจปกครองเหนือดินแดนแถบน้ีได้อนุญาต
ใหบ้ริษทอีสต์อินเดียเขา้มาตั้งสถานีการคา้พรอ้มป้อมปราการข้ึนท่ีหมู่บา้นมทั
ราสปัฏฏินัม อันเป็นท่ีมาของชื่อ ‘มัทราส” (ปัฏฏินัม = ท่าเรือ) อังกฤษได้
พัฒนาเมืองน้ีให้เป็นเมืองหลักและฐานทัพเรือ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็
กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารท่ีสําคัญแห่งหน่ึง ในฐานะเมืองหลวงของ
เขตมทัราส (Madras Presidency) เศรษฐกิจของเมืองเชนไน การผลิตรถยนต ์
เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเป็นผูส่้งออกซอฟต์แวร์
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และบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่อนัดับท่ี 3 ของประเทศรองจาก
บังคาลอร์และไฮเดอราบาด อังกฤษเรียกเมืองใหม่น้ีว่า “จอร์จทาวน์” 
George Town ในขณะท่ีชาวอินเดียพื้ นเมืองเรียกว่า “เจนนะปัฏฏินัม” ตามชื่อ
ราชา “เจนนัปปะ” แห่งจนัทรคีรี รฐับาลทอ้งถ่ินทมิฬนาฑเูลือกใชช้ื่อ เจนไน ท่ี
ฟังดูเป็นพื้ นเมืองไวแ้ทน มทัราส ท่ีมีกล่ินอายอาณานิคม จากน้ันนําท่านเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 GRAND BY GRT HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า  CHENNAI 
วนัที่ 2 พฤหสับดี 6 ก.พ. 63 ซิต้ีทวัร ์เมืองเชนไน 

เขา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านชม พิพิธภัณฑสถานเจนไน (Chennai Government Museum) 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมกลางศตวรรษท่ี 19 มีการจดัแสดงงานโบราณวตัถุ
ท่ีดีท่ีสุดของอินเดียใต้ โดยเฉพาะงานหล่อสําริดโบราณฝีมือเยี่ยม ทั้งของ
ศาสนาฮินดู พุทธ และเชน สําหรับชาวพุทธ มีหอ้งพุทธประติมากรรมสมัย
อมราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 7-9) ท่ีเป็นตน้กาํเนิดศิลปะแบบทวารวดีในประเทศ
ไทย (พุทธศตวรรษท่ี 12-16) และท่ีห้องอมราวดีน่ีเองท่ีท่านพุทธทาสเคย
เดินทางมาชมเม่ือปี 2499 และจําลองภาพสลักหินพุทธประวัติไปไวท่ี้โรง
มหรสพทางวิญญาณในสวนโมกขผ์ลารม ไชยา สุราษฎรธ์านี 
จากน้ันเยี่ยมชม มหาวิหารซานโตเม่ (Santhome Basilica Church) โบสถ์
คริสต์เก่าแก่แห่งหน่ึงของเจนไน มีอีกชื่อหน่ึงว่า โบสถ์เซนต์โทมัส National 
Shrine of St.Thomas Basilica คาํวา่ “Santhome” กลายมาจากชื่อนักบุญ
โทมสั หน่ึงในสิบสองอคัรสาวกของเยซูคริสต์รุ่นแรกท่ีออกเผยแพร่ศาสนา ชาว
อินเดียเชื่อว่า เซนต์โทมัส มาถึงอินเดียในปีพ.ศ.595/52 ต่อมาถูกทรมาน
เน่ืองจากความเห็นต่างทางศาสนา ณ ภูเขาเซนต์โทมสั ในอีกมุมของเมือง ร่าง
ของท่านถูกนํามาฝังไว ้ณ สถานท่ีน้ีท่ีต่อมากลายเป็นโบสถ์เซนต์โทมสัในย่าน
ไมลาปรูปั์จจุบนั 

 
 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านไปชม เทวาลัยกปาลีศวร (Kapaleeswarar Temple) เป็นวัดท่ี

เก่าแก่และมีความศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองเชนไนท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อถวายแด่องค์พระ
ศิวะ การตกแต่งอย่างสวยงามในรูปแบบสัญลักษณ์ของพวกดราวีเดียนท่ี
หอคอยอันใหญ่ นําท่านเดินทางไปยงั หาดมารีน่า (Marina Beach) ซึ่งเป็น
ชายหาดท่ีอยู่ในเมืองเชนไนและริมทะเลในเขตอ่าวเบงกอลท่ีมีความยาว
ประมาณ 13 กม. 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 GRAND BY GRT HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า  CHENNAI 

วนัที่ 3 ศุกร ์7 ก.พ. 63 เชนไน – กาญจีปุรมั - มหาพลีปุรมั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองกาญจีปุรมั (Kanchipuram) ระยะทาง 67 กิโลเมตร 

1.30 ชัว่โมง) กาญจีปุรมั บา้งก็เรียก กาญจี Kanchi มีชื่อเสียงเล่ืองลือเกี่ยวกบั
เทวสถานท่ีมีมากกว่า 1,000 แห่ง จนไดช้ื่อว่า “นครพันวัด” เป็นหน่ึงในนคร
ศักด์ิสิทธ์ิทั้ง 7 แห่งของอินเดีย ซึ่งถือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิเป็นอันดับสองรอง
จากเมืองพาราณสี กาญจีปุรมั ยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดทางภาคใตข้อง
อินเดีย เป็นเมืองศูนย์กลางการเรียนรูท้ั้งภาษาทมิฬ Tamil และภาษาเตลูก ู
Telugu เดิมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ปัลลวะ Pallavas ในช่วง
ศตวรรษท่ี 6-8 ซึ่งเป็นช่วงท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด และเทวสถานจํานวนมากก็ไดถู้ก

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94_(%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
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สรา้งข้ึนในสมยัน้ี ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 10-13 ปกครองโดยราชวงศ์
โจฬะ Cholas และราชวงศว์ิชยันคร Vijayanagara ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 
ตามลําดับ  นําท่านไปชม วิหารเอคัมปาเรสวารา (Ekambareswarar 
Temple) ซึ่งเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองกาญจีปุรัม วิหารน้ีสรา้งข้ึนเพื่อไว ้
บูชาและอุทิศแด่เทพพระศิวะ ในอินเดียน้ันจะมีอยู่ 5 ธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
และทอ้งฟ้า ซึ่งสถานท่ีแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 ธาตุสถาน เป็นตัวแทนของธาตุ
ดิน ประดิษฐานอยูใ่น ณ ท่ีเมืองแห่งน้ี   
 
จากน้ัน นําท่านเยี่ยมชมโบราณสถานสําคัญจากยุคปัลลวะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองกาญ จีปุ รัม  คื อ  เทวาลัยไกลาสนาถะ  (Kailashnatha Temple) 
หมายถึงผูเ้ป็นใหญ่แห่งเขาไกรลาส หรือ นอกจากพระศิวะ ผูส้ถิตอยู่ ณ จอม
เขาไกรลาส ท่ีน่ีมีภาพสลกัเหล่าคณะ (Gana = คนแคระ บริวารพระศิวะ ชอบ
บรรเลงดนตรี หรือแสดงอาการร่ืนเริง) ท่ีดูละมา้ยคลา้ยกบัรูปปูนป้ันคนแคระ
สมยัทวารวดีในไทย และลวดลายเหนือซุม้เทวรูปก็คลา้ยกบัทับหลังรุ่นแรกๆ 
ของปราสาทขอม เทวาลยัไวกูณฐเปรุมาล Vaikuntha Perumal Temple ไว
กูณฑ์ = วิมานท่ีประทับ เปรุมาล เป็นพระนามหน่ึงของพระวิษณุเป็นไวษณพ
นิกาย ท่ีน่ีเก่ามากๆ แต่ไดร้ับการดูแลโดยตรงจากรฐับาลเป็นอย่างดี จุดเด่น
ของท่ีน่ีคือระเบียงคดท่ีมีฐานเสาเป็นรูป “วยาล” สัตวผ์สมเป็นสิงหห์รือเสือมี
เขารปูแกะสลกัจากหินทั้งตน้ติดต่อกบัเพดาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางไปยัง เมืองมหาพลีปุรัม  (Mahabalipuram) ตั้งอยู่ทาง

ตะวัน ออก ริมท ะเล  ม ห าพ ลี ปุ รัม  ห รือ อีกชื่ อห น่ึ งว่ าม ามั ลล ปุ รัม 
(Mamallapuram) เป็นเมืองท่าสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ชื่อเมืองได้ชื่อมาจาก
ตํานานในอวตารปางหน่ึงของพระนารายณ์ “วามนาวตาร” ท่ีพระนารายณ์
อวตารลงมาเกิดเป็นพราหมณเ์ต้ีย เพื่อปราบอสรูชื่อมหาพลีท่ีรบชนะเหล่าเทพ
ท่ีฤๅษีทุรวาสสาปไว ้เพราะความไรม้ารยาทของพระอินทร์ดว้ย ไดแ้ผ่นดิน
สวรรค์ไปครอง และความเดือดรอ้นมากมายใหส้ามโลก นักบวชเต้ียหรือวาม
นะเดินทางไปหาทา้วพลีท่ีเมืองขอแผ่นดินแค่ 3 กา้วจากทา้วมหาพลีฤๅษีศุกรา
จารย์ ท่ีเรารูจ้กกันว่า พระศุกร์ อาจารยข์องฝ่ายอสูร ทราบว่าพราหมณ์เต้ีย
เป็นองค์นารายณ์จึงแปลงกายขนาดเล็กไปอุดรูหม้อน้ํา ทําให้น้ําไม่ออก 
พราหมณ์เต้ียจึงเอาหญา้คาจิ้ มท่ีรูหมอ้น้ํา ทําใหฤ้ๅษีตาบอดขา้งหน่ึง ทา้วมหา
พลีก็กรวดน้ํารดมือพราหมณ์เต้ีย พราหมณ์เต้ียก็กลายร่างเป็นองค์พระ
นารายณร่์างใหญ ่และเร่ิมยา่งสามกา้ว (ตรีวิกรม) กา้วแรกเหยียบบนโลก กา้ว
ต่อมาเหยียบบนสวรรค ์พระพรหมหลัง่น้ําทําการอภิเษกพระบาทพระผูเ้ป็นเจา้ 
กา้วสุดทา้ย พระนารายณถ์ามทา้วมหาพลีวา่วางท่ีไหน ทา้วมหาพลีบอกใหว้าง
ท่ีหวัตัวเอง นักบวชเลยเอาพระบาทเหยียบบนหวัทา้วมหาพลี จมลงไปในดิน 
และใหท้า้วมหาพลีไปอยู่ครองเมืองบาดาล ชั้นท่ีมีความสวยงามเหมือนแดน
สวรรค์ ในคัมภีร์ภาควัตปุราณะ จึงถือว่าท้าวพลีเป็นสาวกพระวิษณุ เป็น
สญัลกัษณข์องการศิโรราบต่อพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งจริงใจ 
 
นําท่านชม กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples) หรือ ราชสิงเหศวร 
ท่ีตั้งอยู่บนริมชายหาดของอ่าวเบงกอล เดิมสันนิฐานว่ามีเทวาลัยของพระ
นารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่ก่อน และมีการสรา้งเทวาลยัพระศิวะเสริมเขา้ไป เป็น
วดัท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 8 ชมสถานมรดกโลก ปัญจปาณฑพรถะ 
(Pancha Pandava Ratha) หรือปราสาทหิน 5 พี่น้องตระกูลปาณฑพ ใน
มหากาพยม์หาภารตะ เหตุท่ีไดช้ื่อ รถะ เน่ืองจากกลุ่มปราสาทหินน้ีมีลกัษณะ
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คลา้ยราชรถท่ีใชช้กัลากอญัเชิญเทวรปูออกงานแห่แหนประจาํปี 
เดินทางถึงเมืองมามัลลปุรัม ท่ีตั้งอยู่ริมชายฝั่งโคโรมันเดล แวะชม ภาพ
แกะสลักอรชุนบาํเพ็ญตบะ (Arjuna’s Penance) ท่ีหน้าผาหินธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ท่ีแกะสลักสมยัปัลลวะท่ีเนินเขากลางเมือง มีภาพสลักท่ีสันนิฐาน
กันเป็นสองนัย ว่าเป็นภาพ พระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย ์The Descent of 
the Ganga หรือบ้างก็เรียกว่าอรชุนบําเพ็ญตบะ Arjuna’s Penance นํา
ท่านชม กอ้นเนยของพระกฤษณะ (Krishna’s Butterball) ท่ีเป็นกอ้นหิน
ธรรมชาติกลมใหญ่เหมือนลูกบอลขนาดยกัษ์ ตั้งอยู่ริมเนินเขา เหมือนกาํลงัจะ
กล้ิงตกลงมาคลา้ยพระธาตุอินทร์แขวนในพม่า ถัดมาอีกแวะชม คเณศรถะ 
Ganesh Ratha เทวาลัยทรงคล้าย “รถะ” หรือรถศึกท่ีฝีมือการแกะสลัก
สมบูรณ์แบบ มีเทวรูปพระคเณศวร์ประดิษฐานภายใน และถํ้าวราหะมณฑป 
Varaha Mandapa Cave ทีมีภาพแกะสลักเร่ืองราวของเทพฮินดูถึง 4 ปาง
ไดแ้ก่ วราหาวตาร (อวตารปางท่ี 3 ของพระนารายณ์เป็นหมูป่ากูแ้ผ่นดินท่ี
หิรญัยกัษ์มว้นซ่อนไวใ้ตบ้าดาล) ภาพคชลักษมี (ชา้งสรงน้ําใหพ้ระนางลกัษมี
เทวี) ภาพพระนางทุรคา และภาพพระวิษณุตรีวิกรม (อวตารปางท่ี 5 ของพระ
วิษณุเป็นพราหมณเ์ต้ีย ยา่งสามขุม)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 MGM BEACH RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า MAHABALIPURAM 

วนัที่ 4 เสาร ์8 ก.พ. 63 มหาพลีปุรมั – บุดุชเชรี ่- อาศรมศรี อรพินโท - ตญัชาวูร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดุชเชรี่ (Puducherry) (ระยะทางห่างประมาณ 

100 กม.) เมืองบุดุชเชรี่ หรือมีชื่อเรียก พอนดิเชรี่ Pondicherry เรียกสั้นๆ 
ว่า “ปอนด้ี” มีฉายาว่า “ฝรัง่เศสนอ้ย” เป็นท่ีรูจ้กัในฐานะเมืองตากอากาศ
พอๆ กับเป็นท่ีใฝ่ฝันถึงในฐานะเมืองฮันนีมูน ฝรัง่เศสเขา้มาปกครองพอนดิ
เชอร์ร่ีในปี 1673 ฟรองซัว มาร์ตินได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ปกครองตาม
สนธิสัญญาริสวิก (Ryswick) จนกระทัง่ถึงปี 1742 เม่ือโจเซฟ ฟรองซัว 
ดูเปล็กซ์ เป็นผูป้กครองของฝรัง่เศสอินเดีย เกิดสงครามระหว่างฝรัง่เศสและ
อังกฤษ สถานการณ์ในยุโรป และความทะเยอทะยานของดูเปล็กซ์ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ระหว่างองักฤษ-ฝรัง่เศสในอินเดีย ตลอดเวลา 70 ปี พอนดิเชอร์
ร่ี ดํารงอยู่ท่ามกลางความขดัแยง้ของมหาอาํนาจทั้งสองจนทา้ยสุด พอนดิเชอร์
ร่ีตกเป็นของฝรัง่เศสตั้งแต่ปี 1814-1954 ซึ่งเป็นช่วงท่ีอินเดียไดร้ับเอกราช 
แมฝ้รัง่เศสจะถอนตัวไปนานแล้ว แต่อิทธิพลฝรัง่เศสยังคงหลงเหลือมาจน
ปัจจุบนัน้ี เช่น ชื่อถนน อาคาร สวน โรงแรม เคร่ืองแบบตาํรวจจราจร เป็นตน้  
ก่อนเขา้เมืองปอนด้ีฯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันแวะเยี่ยมชม อาศรมศรี อรพินโท (Sri Aurobindo Ashram) ตั้งข้ึน

ในปีค.ศ.1926 ซึ่งทําใหเ้มืองชายทะเลแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้ ักในระดับนานาชาติ 
อาศรมน้ีเป็นสถานท่ีผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณ โยคะ และวิทยาศาสตร์
สมยัใหม่ท่ีท่านศรีอรพินโทคน้ควา้ จนกลายเป็นแนวทางโยคะท่ีเรียกว่า โยคะ
องค์รวม เป็นซึ่งเป็นท่ีนิยมในอินเดียและต่างประเทศ จากน้ันพาท่านชม วัด
พระหฤทัย  (The Sacred Heart Church) ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1902 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์ประดับกระจกสีแสดงรูปนักบุญ 28 
องค์ ราชนิวาส Raj Nivas คฤหาสน์ของผู ้ปกครองในสมัยเป็นอาณานิคม
ฝรัง่เศส ตกแต่งดุจพระราชวงั หรูหรา และสวนสวยแบบฝรัง่เศส ปัจจุบนัเป็นท่ี
พกัของผูว้่าราชการแห่งพอนดิเชอรร่ี์ และสวนสาธารณะภารตึ Bharati Park 
ท่ีสรา้งตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 ตรงขา้มราชนิวาส ตรงกลางมี 
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มณฑปอายิ Aayi Mandapam ทรงพลบัพลาแบบฝรัง่เศส 
นําท่านออกเดินทางไป เมืองตญัชาวูร ์(Thanjavur) ระยะทางประมาณ 170 
กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองตัญชาวรู ์ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําเกาเวริ
ซึ่งเป็นแม่น้ําใหญ่มีสาขามากมาย เป็นแหล่งกสิกรรมใหญ่ และเป็นอู่ขา้วอู่น้ํา
ของอินเดียใต ้ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโจฬะ (พุทธศตวรรษ 15-
17) ซึ่งเป็นจกัรวรรดิท่ีมีอาํนาจทางทะเล โค่นลม้ราชวงศปั์ลลวะในกาญจีปุรมั 
และตีทะลวงไปถึงปากแม่น้ําคงคาในเบงกอล ชื่อเมือง มาจาก ยกัษ์ตันชัญ ท่ี
ถูกปราบโดยพระวิษณุ และพระนางลกัษมี และยกัษ์ตนัชญัขอใหเ้อาชื่อตนเป็น
ชือ่เมืองก่อนเสียชีวิต  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม พรอ้มชมการแสดง ภารตะ
นาฏยัม BharataNatayam ภารตะนาฏยัม กําเนิดในเมืองจิตัมพรัม ทมิฬ
นาฑ ูเชื่อกนัว่าพระศิวะมหาเทพเสด็จลงมาแสดงการร่ายราํ 108 ท่าท่ีเมืองน้ี 
และพระนารทฤาษีไดจ้ดบันทึกท่าร่ายรําน้ีไวใ้หแ้ก่ชาวโลก เป็นนาฏศิลป์ท่ีผู ้
ร่ายราํเป็นสตรีลว้น ใชฟ้้อนราํบวงสรวงเทพเจา้ เป็นแม่บทการร่ายราํประเภท
อ่ืนๆ รวมทั้งนาฏศิลป์ของไทย มุ่งเน้นการแสดงอารมณต่์างๆ 9 ประการ 

 

 SANGAM HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า THANJAVUR 
วนัที่ 5 อาทิตย ์9 ก.พ. 63 ตญัชาวูร ์- ติรุชชิราปปัลลิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านชม เทวาลัยพฤหธิศวร (Brihadeeswara Temple) ตั้ งชื่อตาม

พระศิวลึงค์ประธานเทวาลัยโดดเด่นดว้ยการออกแบบก่อสรา้งท่ีสถาปนาข้ึน
ใหม่ทั้งหมดในสมยัราชราชา การออกแบบจึงสมัพนัธ์กนัอย่างดีเยี่ยม โดดเด่น
ท่ีสุดท่ีเทวาลัยประธานท่ีสูงถึง  67 เมตร สูงสุดในศิลปะอินเดียโบราณ จนมี
ชื่อเรียกว่า ทักษิณเมรุ หรือเขาพระสุเมรุแห่งภาคใต้ และวิมานหรือยอด
หลงัคาทรงสูงท่ีเชื่อว่าแกะสลักจากหินแกรนิตกอ้นเดียว หนักถึง 80 ตัน และ 
พระพฤหธิศวร หรือศิวลึงคด์ําสนิทขนาดมหึมา สูงถึง 4 เมตรเป็นประธานใน
เทวาลัย นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองติรุชชิราปปัลลี (Tiruchirappalli) 
ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกระยะทางประมาณ 70 กม. 
 
เยี่ยมชม หอศิลป์ตญัชาวูร ์(Thanjavur Art Gallery) ในพระราชวงัโบราณ
ของนายกะ (อุปราชขา้หลวงของวิชัยนคร ยุดหลังอาณาจักรโจฬะ) ท่ีเก็บ
รวบรวมประติมากรรมโบราณสมยัโจฬะชิ้ นเยี่ยมมากมาย 
 
นําท่านชม เมืองติรุชชิราปปัลลี หรือ ตริช่ี (Trichy) ตั้งอยู่ใจกลางรัฐทมิฬ
นาฑ ูเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ในรฐั และอยูริ่มฝัง่แม่น้ํา
เกาเวริ  ท่ีไหลขนาบเกาะกลางแม่น้ําท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองเก่าและเทวาลัย ชื่อ
เมืองได้มาจากชื่ออสูร “ตรีเศียร” ลูกของทศกัณฐ์ ตริชี่เจริญรุ่งเรืองเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ในสมัยการปกครองของนาย  กะวิศวนาถแห่งมธุไร ในช่วง
ตน้ศตวรรษท่ี 17 หลังจากราชวงศ์โจฬะเส่ือมอํานาจลง ชมศาสนธานีศรีรัง
คาม ซึ่งเป็นเทวาลยัสาํคญัอนัดับสองของไวษณพนิกาย หรือฝ่ายบูชาพระวิษณุ 
ศรีรงัคามเป็นศาสนธานีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย มีกําแพงชั้นนอกกวา้งยาว 
945 x 775 เมตร มีกําแพงรวมทั้งหมดถึง 7 ชั้น โดยท่ีชั้นท่ี 7 ถึงแนว
กําแพงชั้นท่ี 4 เป็นบา้นพราหมณ์ ตลาด รา้นคา้ เทวาลัยน้อยใหญ่ และท่ี
พํานักของผู ้แสวงบุญตํานานศรีรังคนาถมาจากมหากาพย์รามายาณะ ว่า
ภายหลังเสร็จศึกลงกา พระรามอภิเษกใหพ้ิเภกกลบัไปครองกรุงลงกา และได้
ประทานเทวรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ (อินเดียใต้เรียกว่าศรีรังคนาถ) ไป
สักการะแทนพระองค์ พิเภกนําเทวรูปทูลไวเ้หนือเศียรเหาะไปกรุงลงกา 
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ระหว่างทางผ่านแม่น้ําเกาเวริ จึงแวะลงพักผ่อนชาระร่างกาย พิเภกวางรูป
ปฏิมาไวริ้มฝั่งน้ํา เม่ืออาบน้ําเสร็จกลับยกเทวรูปไม่ข้ึน จึงต้องยอม “ตาม
พระทัย” พระนารายณ์ให้ประทับอยู่ริมฝั่งน้ําเกาเวริ ต่อมาพวกโจฬะพบ
เทวรปูน้ี จึงสรา้งเป็นเทวสถานศรีรงัคามถดัจากกาํแพงชั้นท่ี 4 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 นําท่านชม เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี (Sri Ranganathaswamy Temple) 

ชมโคปัม หรือซุ ้มประตูสูงใหญ่ถึง 72 เมตร ชมเทวาลัยเวณุโคปาล หรีอ
เทวาลัยพระกฤษณะ เทวาลยัศรีลังคนาชายาลกัษมี มณฑปพนัเสา มณฑปมา้
ศึก ทีมีภาพสลกัตน้เสาหินเป็นประติมากรรมลอยตวัรปู มา้ศึกพรอ้มนักรบบน
หลงักาํลังต่อสูก้บัสัตวร์า้ยหรือขา้ศึก ศิลปะสมยัวิชยันคร ท่ีงดงามมาก ถัดมา
ในวงกําแพงชั้นท่ี 3 ชม ครุฑมณฑป ตรงขา้มเทวาลัยประธาน มีมณฑป
ประดิษฐานรูปครุฑ พาหนะของพระวิษณุ สาํหรบัวงกาํแพงชั้นท่ี 2 เขา้ไป เป็น
เทวสถานพระนารายณ์ ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็น
ประธาน คนท่ีไม่ใช่ฮินดูไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในเขตน้ี 
 
จากน้ัน นําท่านชม ร็อคฟอรท์ (Rock Fort) สูง 83 เมตร เป็นหินบะซอลท์ท่ี
เชื่อวา่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุ 3.8 ลา้นปี อายุมากกวา่เทือกเขาหิมาลยั ท่าน
ตอ้งเดินข้ึนบันได 344 ขั้น เพื่อ นมัสการ เทวาลัย Uchipillaiyar Koil ท่ี
สรา้งถวายแก่ เทพวินายกะ Lord Vinayaga ระหว่างทางข้ึนมีเทวาลัยพระ
ศิวะ และวดัถํ้าปัลลวะ ดา้นบนสุดของร็อคฟอร์ด สามารถมองเห็นเมือง ตริชี่ 
ไดโ้ดยรอบ ดา้นล่างของร็อคฟอร์ท เคยเป็นบา้นพักของ Robert Clive ผู้ท่ี
องักฤษแต่งตั้งใหม้าดูแลบริษัทอีสตอิ์นเดีย  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 SANGAM HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า TRICHY 

วนัที่ 6 จนัทร ์10 ก.พ. 63 ติรุชชิราปปัลลิ - มธุไร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางไปยงั เมืองมธุไร (Madurai) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางห่าง

ประมาณ 170 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) มธุไร เป็นเมืองใหญ่
อันดับสองของทมิฬนาฑู มีประวัติความเป็นมายอ้นหลังไปไดก้ว่า 2,000 ปี 
เคยเป็นราชธานีของราชวงศ์ปาณฑยะ ซึ่งครอบครองคร่ึงล่างของอินเดียตอน
ใต ้ ในขณะท่ีราชวงศ์ปัลลวะมีอํานาจอยู่ตอนบน ต่อมาตกอยู่ใตอ้ํานาจของ
ราชวงศ์โจฬะ แลว้ถูกยึดครองโดยกองทัพมุสลิมท่ีรุกรานมาจากตอนเหนือ 
ต่อมาถูกยึดคืนมาได้โดยวิชัยนคร มธุไรถือว่าเป็นศาสนธานีแห่งหน่ึง มี
เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวรอยู่กลางเมือง ลอ้มรอบดว้ยตัวเมืองรูปจตุรัสเป็น
ชั้นๆ เมืองน้ีมีฐานะเป็นป้อมปราการดว้ย จึงมีกําแพงเมืองและคูน้ําลอ้มรอบ 
ตํานานการสรา้งเมืองมาจกชาวนาพบพระอินทร์กําลังสักการะ “สวยัมภูว
ลึงค”์ หรือลึงคศิ์ลาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์ของศิวเทพ 
จึงนําความกราบทูลกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปาณฑยะ พระองค์จึงสัง่ให้สร้าง
เทวาลัยข้ึน มีพระสวยัมภูวลึงค์เป็นประธาน แล้วเกิดบ้านเมืองรายล้อม
เทวาลยั พระศิวะจึงเสด็จมาประทานน้ําอมฤตอันหอมหวานจากมวยผม เมือง
น้ีจึงไดช้ื่อวา่ “มธุไร” อนัมีความหมายวา่น้ําอมฤต (หวาน) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเขา้ชม พระราชวังติรุมไลนายกะ (Thirumalai Nayak Palace) ท่ี

สร้างในสมัยท่ีมาดูไรถูกครองโดยนายกะ (อุปราช) มีห้องต่างๆ แบ่งเป็น
สัดส่วน ประดับตกแต่งอย่างงดงาม ใหญ่โตโอ่โถง บางหอ้งมีเสาสูงกว่า 200 
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ตน้ หวัเสาสลกัเสลาอยา่งงดงาม 
นําท่านไปชม เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร (Meenakshi Sundrareswarar 
Temple) ท่ี ส ร้า ง อุ ทิ ศ ให้กั บ ตํ าน านรัก ขอ งพ ระน างมี นั ก ษี ในกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ท่ีว่าในสมยัราชวงศป์าณฑยะ มีกษัตริยอ์งคห์น่ึงไม่มีผูส้ืบ
ราชบัลลังก์ แต่มีพระธิดาผูท้รงสิริโฉมงดงาม แต่นางกลับมีหน้าอกสามขา้ง 
นางจึงตั้งใจบูชาพระศิวะออ้นวอนขอใหมี้ลักษณะเช่นมนุษย์ปกติ พระศิวะจึง
ปรากฏพระองค์ประทานพรใหส้มประสงค์ แลว้สมรสกับนาง ดว้ยว่านางคือ
พระนางปารวตี (อุมา) แบ่งภาคมาเกิดในโลกมนุษย์ ในเทวาลัยแห่งน้ีจึง
ปรากฏ ฉากแต่งงาน ระหว่างพระนางมีนักษี และพระศิวะ โดยมีพระพรหมทํา
หน้าท่ีพราหมณ์ในพิธี และพระนารายณ์ทําหน้าท่ีพี่ชายเจา้สาว ใหเ้ห็นทัว่ไป 
ทั้งรูปปูนป้ันระบายสีบนโคปุรัม ภาพเขียนบนผนังระเบียง ภาพสลักหินท่ีเสา
มณฑปหน้าทางเขา้เทวสถานพระศิวะ เทวาลัยแห่งน้ีมีโคปุรัมขนาดใหญ่ 4 
แห่ง และขนาดลดหลัน่ลงมาอีก 8 แห่ง โคปุรัมดา้นทิศใตมี้ขนาดใหญ่ท่ีสุด
เกือบ 60 เมตร มีรูปป้ันบนโคปุรัมทั้งหมดกว่า 4,000 องค์ ภายในบริเวณ 
“มณฑปพันเสา” เป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จัดแสดงวัตถุโบราณของ
เทวาลยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม   
 COURTYARD BY MARRIOTT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า MADURAI 

วนัที่ 7 องัคาร 11 ก.พ. 63 มธุไร – เตกาฏิ - ล่องเรือทะเลสาบเปริยาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 จากน้ันนําเดินออกทางไปยงั เมืองเตกาฏิ (Thekkady) ท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดั

เคราล่า ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของเคราล่า เป็นสถานท่ีตั้งของ อุทยานแห่งชาติเปริ
ยาร์ (Periyar National Park) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการ
อนุรกัษ์ มีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 925 ตร.กม.ท่ีประกอบไปดว้ยภเูขา แม่น้ํา 
ลาํธาร และทะเลสาบ 

 
 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 ใหท้่านไดพ้ักผ่อน โดยการล่องเรือชมความสวยงามของ ทะเลสาบเปริยาร ์

(Periyar Lake Boat Trip) ท่ีเป็นแหล่งเก็บน้ํามีพื้ นท่ีประมาณ 26 ตาราง
กิโลเมตร ศูนยอ์นุรักษ์เสือ มีพื้ นท่ี 925 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีขุดข้ึน
สรา้งในปี 1895 เพื่อกกัเก็บน้ําเพื่อส่งไปหล่อเล้ียงวดัในเมืองมธุไร ในรฐัทมิฬ
นาฑู อุทยานแห่งชาติน้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 1934 โดยรัฐตัญชาวรู์ (สมัยโบราณ) 
และเป็นส่วนหน่ึงของศูนยอ์นุรกัษ์เสือในปี 1973 ในอุทยานแห่งชาติเปริย่า มี
พันธุ์ไม้กว่า 1965 รวมถึง พืชพันธุ์หญ้า 171 และดอกกล้วยไม้ 143 
ชนิด ท่านจะไดพ้บสตัวท่ี์จะออกมาด่ืมน้ํา สตัวท่ี์ไดเ้ห็นบ่อยๆ คือหมูป่า กวาง 
นก เรือท่ีเรานั่งเป็นเรือสองชั้นเปิดโล่งมีหลังคา บา้งก็เป็นเรือแบบชั้นเดียว 
และมีเสื้ อชูชีพท่ีตอ้งใส่ตลอดเวลาท่ีอยู่บนเรือ เราจะใชเ้วลาในการล่องเรือใน
ท่ีน้ี 1 ชัว่โมง โดยประมาณ ท่านจะไดส้มัผสัป่าไมอ้นัอุดมสมบรูณ ์พอกลบัเขา้
ฝัง่เราก็ออกจากซาฟารีไดเ้ห็นหมูป่าเดินขา้มถนนฝูงใหญ่อีกเป็นจาํนวนมาก 
หลงัจากน้ันอิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนเลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมืองฯ กันอย่างเต็มอ่ิมจุ
ใจ 

 
 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 GREENWOOD RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า THEKKADY 

วนัที่ 8 พุธ 12 ก.พ. 63 เตกาฏิ – คอททายมั - อลปัปูซา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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 เดินทางผ่านยัง เมืองคอททายัม (Kottayam) ท่ีตั้ งอยู่ทางด้านตะวันตก 
ระยะทางห่างประมาณ 105 กม. เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทางด้านการ
พาณิชย ์ศนูยก์ลางการคา้เคร่ืองเทศ และโดยเฉพาะพวกยาง   
 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอลปัปูซา (Alappuzha) ระยะทางห่างประมาณ 160  
กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) เมืองอลปัปูซา หรือ อแลปป้ี Alleppy 
เป็นเมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลอาระเบีย ท่ีมีชื่อเสียงในฐานะเมืองต้นทาง
ท่องเท่ียวทางน้ํา Backwaters ท่ีน่ีมีเรือล่องแม่น้ําท่ีดัดแปลงจากเรือบรรทุก
ขา้ว แบบเดียวกบัเรือเอ้ียมจุน้ของไทย ใหเ้ป็นเรือโรงแรม House Boat จาํนวน
กว่า 250 ลํา ใหบ้ริการท่องเท่ียวล่องแม่น้ําหลายเสน้ทาง ทั้งแบบไม่กี่ชัว่โมง 
จนถึงหลายวนัหลายคืน 

 
 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่าน ลงเรือล่องแม่นํ้ า (Backwaters) ชมสายน้ําแห่งชีวิตท่ีมีชื่อเสียง

ของเคลาร่า เป็นเมืองแห่งคูคลองและสายน้ํา มีแม่น้ําสายเล็กสายน้อยเรียง
รอ้ยต่อกันถึง 41 สาย สายน้ําเหล่าน้ีเชื่อมต่อกันกลายเป็นทะเลสาบใหญ่ 5 
ทะเลสาบในชื่อเรียกขานกันว่า “Backwaters” ครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่รฐัเกรละ 
(เคราล่า)ก่อนท่ีจะไหลสู่ทะเลอาระเบียน ในเรือจะมีกปัตัน ตน้หน และพ่อครวั
ไวค้อยใหบ้ริการตลอดระยะทาง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ บนเรือ  
 PREMIUM AC HOUSEBOAT ALLEPPEY 

วนัที่ 9 พฤหสับดี 13 ก.พ. 63 อลปัปูซา – โคชิน - ฟอรท์โคชิน/การแสดงโชวก์ฎักกะฬิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ บนเรือ  
 ใหท้่านชมทิวทัศน์ยามอรุณรุ่งของสองฟากฝัง่ของแม่น้ําลําคลองและทะเลสาบ

ท่ีเชื่อมต่อกันเป็นผืนน้ํากวา้งใหญ่ Backwaters แนวตน้มะพรา้ว ทุ่งนา และ
หมู่บา้นเล็กๆ ตลอดระยะทาง 
 
จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปจนถึง เมืองโคชิน (Cochin) ระยะทางประมาณ 
50 กม. เป็นศูนยก์ลางการคา้เคร่ืองเทศโบราณในยุคอาณานิคมริมทะเลอาระ
เบีย นําท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม จากน้ันนําท่านไปยงั เกาะฟอรท์โคชิน นําท่าน
ชม โบสถค์ริสตเ์ซนตฟ์รงัซิส (St.Francis Church) โบสถ์คริสตแ์ห่งแรกของ
อินเดียท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ปี 1503 โบสถ์แห่งน้ีเก็บรกัษาโบราณวตัถุหลายอย่าง
รวมทั้งของลํ้าค่ารวมถึงโฉนดท่ีดินท่ีจารึกลงในใบปาล์มท่ีมหาราชามอบใหแ้ก่
โปรตุเกสใน 1503  
 

ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยุคโคโลเนียล นําท่านชม พระราชวงัดตัช ์มาตนัเชอ
รี่ (Mattancherry Dutch Palace) สรา้งโดยโปรตุเกสใน 1555 และไดร้ับ
การปรับปรุงโดยดัตช์ในปี 1663 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเคลาร่า ท่ีน่ี
เป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบัติเก่าแก่ของมหาราชาในสมัยน้ัน ในหอ้งภาพมีการ
แสดงจิตรกรรมฝาผนังโบราณของศตวรรษท่ี 17 เป็นเร่ืองราวของมหากาพย์
รามายณะ ท่ีมีสีสันสดใส  และเดินชม ย่าน "มาตันเชอร์ร่ี" ท่ี มีรา้นคา้ของท่ี
ระลึกรอต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมฟอร์ดโคชิน ศูนย์กลางการค้า
เคร่ืองเทศโบราณ ระหว่างจีน อินเดีย สุวรรณภูมิ และอาหรับ และยุโรป 
พัฒนามาจากหมู่บา้นชาวประมงของอาณาจักรโคชิน โดยชาวโปรตุเกส เม่ือ
วาสโกดา กามา เดินเรือมาถึงและก่อตั้งสถานีการคา้ข้ึนท่ีน่ีในปี 1503 ต่อมา
อาณานิคมน้ีเปล่ียนมือไปอยู่กบัดัตซ ์และอังกฤษในท่ีสุด บนถนนหนทางของ
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ย่านการคา้ภายในตัวเมืองโคชิน ท่ีเรียกขานกนัว่า “Ernakulam” ถือว่าเป็น
แผ่นดินใหญ่และเป็นย่านโรงแรมท่ีพกัสาํหรบันักท่องเท่ียว มีทั้งโรงแรมขนาด 
3 ดาว โรงแรมขนาดเล็ก และเกสต์เฮา้ส์อยู่ปะปนกัน เป็นย่านธุรกิจท่ีมีทั้ง
รา้นคา้ ธนาคาร บริษัทหา้งรา้น และรา้นอาหารใหเ้ลือกมากมาย และเป็น
แผ่นดินท่ีเชื่อมไปยงัเกาะแก่งต่างๆ โดยมีท่าเรือเฟอรร่ี์ ท่ีคนในทอ้งถ่ินเรียกว่า 
โบ๊ตเจตต้ี “Boat Jetty” ขา้มไปยงัเกาะวิลลิงตนั เกาะไวปีน และ ฟอรท์โคชิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางไปยัง ฟอรท์โคชิน (Fort Cochin) ย่านเก่าแก่ของเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนาน และถือเป็นประตูด่านแรกท่ีชาวยุโรปเขา้มาถึงอินเดีย 
เคลาร่าเป็นรัฐท่ีมีแผ่นดินทอดยาวตลอดริมฝัง่ทะเลอาระเบียน และโคชินใน
สมยัโบราณถือว่าเป็นศูนยก์ลางของการคา้พริกไทยและเคร่ืองเทศ ชาวยุโรป
กลุ่มแรกท่ีเขา้มาคือชาวโปรตุเกสท่ีตั้งหลกัปักฐานอยู่ท่ีน่ี ชมหลุมฝังศพของนัก
เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกส นามว่า วาสโกดากาม่า (ก่อนนํากลับไปฝั่งท่ี
กรุงลิสบอน โปรตุเกส) แวะชมหมู่บา้นชางประมงท่ีใชเ้คร่ืองมือจบัปลาโบราณ 
“ยกยอ” ท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากจีนและเป็นสญัลกัษณข์องรฐัเกลละ (เคราล่า) 

 

 นําท่านชม ชุมชนชาวยิว หรือท่ีเรียกวา่ “Jew town” ท่ีตั้งข้ึนเม่ือพนักวา่ปีท่ี
ผ่านมา บริเวณน้ียงัคงคึกคกัไปดว้ยรา้นรวงตลอดสองขา้งทางถนนแคบๆ 
การคา้ขายเคร่ืองเทศ และพริกไทยเกิดข้ึนท่ีบริเวณน้ี ทุกวนัน้ียงัคงวุ่นวายไป
ดว้ยผูค้นท่ีมาคา้ขายแลกเปล่ียนกนัไม่ต่างจากอดีต เยี่ยมชม โบสถยิ์ว 
(Pardesi Synagogue Jewtown) เชื่อกนัวา่ชาวยิวในเมืองฟอรท์โคชินมาตั้ง
หลกัแหล่งทาํการคา้ขายท่ีน่ีตั้งแต่สมยัของกษัตริยโ์ซโลมอน 

 

คํา่             รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พรอ้มชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ Kathakali กฏักกะฬิ เป็นนาฏศิลป์
พื้ นเมืองท่ีมีชื่อเสียงของเคลาร่า ยอ้นหลังไปได้ถึงศตวรรษท่ี 2 แสดงเป็น
เร่ืองราวในตาํนาน แบบท่ีเรียกกนัว่า อุปรากร เหมือนโขนของไทย หรือ คาบูกิ 
ของญี่ปุ่ น นําเร่ืองราวจากมหากาพยร์ามายณะ หรือมหาภารตะ การแสดงใช้
ผู ้ชายล้วน แต่งหน้าด้วยสีสันสดใส และสวยใส่อาภรณ์งดงามตระการตา 
เอกลกัษณก์ารราํเน้นท่ีการร่ายราํน้ิวมือ การแสดงออกทางสีหน้า และนัยน์ตา 

 

 THE DUNES HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า COCHIN 
วนัที่ 10 ศุกร ์14 ก.พ. 63 โคชิน – ชุมชนชาวยิว - เชนไน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินเพื่อทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

09.35 น. “เหิรฟ้าสู่ เมืองเชนไน” โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี 6E 591  
11.00 น. เดินทางถึง “ท่าอากาศยานเมืองเชนไน” ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม ป้อมเซนตจ์อรจ์ (Fort of St.George) เป็นค่ายทหารแห่งแรก
ของอังกฤษบนแผ่นดินอินเดียเพื่อคุม้กันเสน้ทางการค้าเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองขององักฤษในแถบน้ี มีทั้งค่ายทหาร โบสถ์ สุสาน และบา้นเรือนชาว
อาณานิคม ปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางการบริหารราชการของรฐัทมิฬนาดู พาเท่ียว
ชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (St.Mary Church) ของนิกายแองกลิกันแห่งแรกใน
อินเดีย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ (St.George  Museum) ท่ีจัด
แสดงความเป็นมาของป้อม เคร่ืองแบบ อาวุธ ขา้วของเคร่ืองใชยุ้คอาณานิคม 
ภาพวาดทิวทศัน์อินเดียโดยฝรัง่และรปูสีน้ํามนัพระราชวงศแ์ละขุนนางองักฤษ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 ไดเ้วลาอันสมควร หลังอาหารนําท่านออกเดินทางต่อไปยังสนามบินเพื่อทํา  
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่

คงที่ /การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

 

การตรวจเอกสารในการเดินทาง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
วนัที่ 11 เสาร ์15 ก.พ. 63 เชนไน - กรุงเทพฯ 

01.30 น. “เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 
338 

 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

         62,900.-   
         20,000.-   

10,000.- 
          

        
***ถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน (10-14 ท่าน)***    เพ่ิมท่านละ           3,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 ส.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 30,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชนไน -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์และค่าตัว๋

เคร่ืองบินภายใน โคชิน – เชนไน โดยสายการบิน Spice Jet ชัน้ประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 USD 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วัน คิดเป็น 33 USD หรือข้ึนอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า :  ทาํ E-Visa ค่ะ ไม่ตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ 

1.สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณา

นําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 แผ่น 

2.สแกน รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้ นฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา 

หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3. กรอกขอ้มลูเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง **ถา้ผูเ้ดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน (10-14 ท่าน) ราคาเพิ่มท่านละ 3,000 บาท** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผู เ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
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4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


	จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปจนถึง เมืองโคชิน (Cochin) ระยะทางประมาณ 50 กม. เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศโบราณในยุคอาณานิคมริมทะเลอาระเบีย นำท่านเข้าพักที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปยัง เกาะฟอร์ทโคชิน นำท่านชม โบสถ์คริสต์เซนต์ฟรังซิส (St.Francis Church) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของอินเดียที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1503 โบสถ์แห่งนี้เก็บรักษาโบราณวัตถุหลายอย่างรวมทั้งของล้ำค่ารวมถึงโฉนดที่ดินที่จารึกลงในใบปาล์มที่มหาราชามอบให้แก่โปรตุเกสใน 1503 
	ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยุคโคโลเนียล นำท่านชม พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ (Mattancherry Dutch Palace) สร้างโดยโปรตุเกสใน 1555 และได้รับการปรับปรุงโดยดัตช์ในปี 1663 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเคลาร่า ที่นี่เป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติเก่าแก่ของมหาราชาในสมัยนั้น ในห้องภาพมีการแสดงจิตรกรรมฝาผนังโบราณของศตวรรษที่ 17 เป็นเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะ ที่มีสีสันสดใส  และเดินชม ย่าน "มาตันเชอร์รี่" ที่ มีร้านค้าของที่ระลึกรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมฟอร์ดโคชิน ศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศโบราณ ระหว่างจีน อินเดีย สุวรรณภูมิ และอาหรับ และยุโรป พัฒนามาจากหมู่บ้านชาวประมงของอาณาจักรโคชิน โดยชาวโปรตุเกส เมื่อวาสโกดา กามา เดินเรือมาถึงและก่อตั้งสถานีการค้าขึ้นที่นี่ในปี 1503 ต่อมาอาณานิคมนี้เปลี่ยนมือไปอยู่กับดัตซ์ และอังกฤษในที่สุด บนถนนหนทางของย่านการค้าภายในตัวเมืองโคชิน ที่เรียกขานกันว่า “Ernakulam” ถือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่และเป็นย่านโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว มีทั้งโรงแรมขนาด 3 ดาว โรงแรมขนาดเล็ก และเกสต์เฮ้าส์อยู่ปะปนกัน เป็นย่านธุรกิจที่มีทั้งร้านค้า ธนาคาร บริษัทห้างร้าน และร้านอาหารให้เลือกมากมาย และเป็นแผ่นดินที่เชื่อมไปยังเกาะแก่งต่างๆ โดยมีท่าเรือเฟอร์รี่ ที่คนในท้องถิ่นเรียกว่า โบ๊ตเจตตี้ “Boat Jetty” ข้ามไปยังเกาะวิลลิงตัน เกาะไวปีน และ ฟอร์ทโคชิน
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