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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป  ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900(อตัโนมติั)   มือถือ 088 578 6666    LINE Id 14092498  ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฏหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

อนิเดยี – ฉลองปีใหม่แบบมหาราชา 10 วัน 7 คืน 
  

อินเดีย  ประเทศท่ีอยูเ่หนือค าอธิบายใดๆ ไม่วา่จะเป็นในแง่วถีิชีวติของผูค้นในปัจจุบนั  หรือประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน  รวมทั้งประเพณีวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง สลบัซบัซอ้น ลุ่มลึกและเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ และน่าพิศวง  
 บริษทั ไวท ์ เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดั ผูน้  าในการจดัทวัร์แบบเจาะลึกทีละประเทศเป็นบริษทัแรก
ในประเทศไทย  มีความภูมิใจขอแนะน าโปรแกรมท่องเท่ียว อินเดีย - มหาราชา 9 วนั  เป็นโปรแกรมท่ีสอง  
หลงัจากท่ีโปรแกรม อินเดีย - เดอลุกซ์ ไดส้ร้างความพอใจใหแ้ก่ท่านสมาชิกมาแลว้ 
 น าท่านชมศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของหลายศาสนา  ไม่วา่จะเป็น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ ความ
เช่ืออ่ืนๆ ท่ีถ่ายทอดผา่นทางงานทางดา้นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  และภาพลกัษณ์อ่ืนๆ 
 และท่ีส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นก็คือ  สถานท่ีพกัท่ีเราจดัไวใ้ห้นั้น  เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว ซ่ึงแน่นอนวา่ท่าน
สมาชิกเลิกเป็นห่วงวา่จะตอ้งนอนในหอ้งพกัเหมน็ๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน  รวมถึงอาหารซ่ึงเราไดจ้ดัใหใ้นโรงแรมแทบ
ทุกม้ือ  จึงหมดห่วงเร่ืองความปลอดภยัได ้
 อีกคร้ังหน่ึงท่ีเราใหค้วามมัน่ใจแก่ท่านสมาชิกไดว้า่  การเดินทางไปอินเดียคร้ังน้ีจะไม่ต่างไปจากการ
เดินทางของ “มหาราชา” ทีเดียว 
 

ก าหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2561 - 08 มกราคม 2562  
 

วนัแรกของการเดินทาง  วนัอาทติย์ที ่30 ธันวาคม 2561   กรุงเทพ – เดล ี
06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเจท็แอร์เวย ์ ROW P (ใชป้ระตูทางเขา้

อาคารหมายเลข 7 หรือ 8 ) 
08.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่9W 065 มุ่งหนา้สู่ เดล ี (DELHI)  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (ใช้

เวลาบินประมาณ 4.45 ชัว่โมง) 
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12.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี(INDIRA GANDHI INTERNATIONAL  AIRPORT) กรุง เด
ล ี ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  (ตามเวลาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

. รับประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอกัรา (AGRA) แควน้อุตตรประเทศ   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั โรงแรม JAIPEE PALACE หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่องของการเดินทาง วนัจันทร์ที ่31 ธันวาคม 2561   อกัรา – เดล ี 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 น าท่านชม เมืองอักรา  อดีตเมืองหลวงของอินเดียในยุคท่ีราชวงศโ์มกุลเรืองอ านาจ  เมืองน้ีนบัได้

ว่าเป็นเมืองของกษัตริย์โดยแท้  ดังนั้ นทั้ งอาคารบ้านเรือน  ถนนหนทาง  ป้อมค่าย  ต่าง ๆ  
ตลอดจนสุสานท่ีฝังศพของกษัตริย์
ลว้นแต่ใหญ่โตมโหฬาร  และมีความ
งามเป็นเลิศอีกด้วย  ชม ป้อมอักรา 
(AGRA FORT) ริม ฝ่ั งแม่น ้ าย มุน า  
ซ่ึงพระเจา้อคับาร์แห่งราชวงศ์โมกุล
ท รงส ร้ างแทน ท่ี ป้ อมบ าดัล ก า ร์ 
(BADALGARH)  เดิมท่ีทรุดโทรมลง
ใน ช่วงปี  ค .ศ .1563 - 1573 ใช้ เวล า
สร้างนานถึง 8 ปี  จากนั้นชม ทัชมา
ฮาล  (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุด  นอกจากน้ียงัมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าศึกษา และเป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็น “1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง” ทชั
มาฮาล สุสานแห่งรักอมตะ  สร้างโดย  จกัรพรรดิชาห์จาฮาน  เพื่อเป็นท่ีฝังศพและเป็นอนุสรณ์
แห่งความรักแก่พระนางมุมตสั มาฮาล  พระมเหสีท่ีมีปัญญาเฉลียวฉลาดและมีพระปรีชาสามารถ  
อีกทั้งยงัมีความงามเป็นเลิศจนเป็นท่ีหลงใหลโปรดปรานแก่ ชาห์จาฮาน เป็นอยา่งยิ่ง  จนถึงกบัมี
พระโอรสและพระธิดาดว้ยกนัถึง 14 พระองค ์ และในการคลอดพระธิดาพระองคท่ี์ 14 น้ีเองท่ีท า
ให้พระนางมุมตสัต้องส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ.1629 ยงัความเศร้าโศกแก่ชาห์จาฮานเป็นอย่างยิ่ง  
ถึงกบัไม่ยอมเสวยพระกระยาหารเป็นเวลา 7 วนั  ตลอดระยะเวลานั้นไดแ้ต่คร ่ าครวญว่าจะสละ
ราชสมบัติให้โอรส  เพื่อท่ีตนเองจะบ าเพ็ญพรตเป็นนักแสวงบุญเร่ร่อนไปตามแควน้ต่างๆ  
นอกจากน้ีพระองคย์งัไดเ้กณฑ์ประชาชนทัว่ราชอาณาจกัรให้ไวทุ้กขแ์ก่พระนางมุมตสัเป็นเวลา 2 
ปี  ถา้ผูใ้ดขดัขืนก็ให้ฆ่าทิ้งเสีย  ทชัมาฮาล สร้างข้ึนท่ีริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา ในปี ค.ศ.1631  ออกแบบ
โดยช่างชาวกรีกและมีศิลปะของอิสลามจากชิราซในอิหร่าน  ตวัอาคารหลกัท าดว้ยหินอ่อนสีขาว
บริสุทธ์ิและมีโดมขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง  และเพื่อให้อาคารหลกัน้ีดูเด่นสง่างามยิ่งข้ึนก็ให้สร้าง
โดมเล็กๆ ประกอบอยู่ขา้ง ๆ ดว้ย  อาคารหลกัน้ีตั้งอยูบ่นลานหินอ่อนสีขาวท่ีโล่งกวา้งมาก  เพื่อ
ท าให้ทชัมาฮาลลอยเด่นและมีความสวยงาม  ภายในโดมทชัมาฮลัทั้งผนงัห้องและพื้นห้องมีการ
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ตกแต่งโดยใช้อญัมณีสีต่างๆ (SEMIPRECIOUS  STONE) ตดัและเจียรนยัออกเป็นช้ินเล็ก ๆ  ท า
เป็นรูปกลีบดอกไมแ้ละส่วนของลวดลายต่าง ๆ เช่น ใบไม ้ กา้นดอก และแกะสลกัฝังลงในเน้ือ
หินอ่อนอยา่งวจิิตรบรรจงรวมทั้งฝังเคร่ืองประดบัต่างๆ ซ่ึงมีความสวยงามราวกบัภาพฝัน 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง   
 เดินทางกลบัเดลี   ถึงเดลี  น าเขา้ท่ีพกั    
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า และ พกัในโรงแรม CROWN PLAZA  หรือ  ระดบัเดียวกนั   

วนัทีส่ามของการเดินทาง  วนัจันทร์ที ่1 มกราคม 2562   เดล ี– โชธปุระ   
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
11.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน เจต็ แอร์  เท่ียวบินท่ี  9W 729  มุ่งหนา้สู่เมือง โชธปุระ   
12.25 น. ถึงเมืองโชธปุระ   น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมท่ีพกั   และ  รับประทานอาหารเท่ียง   
บ่าย น าท่านชม ป้อมเมห์รังการ์ห (MEHRANGARH  FORT) ซ่ึงเป็นวงัท่ี  ประทบัของมหาราชาองค์

ก่อน ๆ ตั้ งอยู่บนเนินเขาสูง 400 ฟุต มีก าแพง
ล้อมรอบ  ภายในแบ่ ง เป็ น  3 ชั้ น ด้วยกัน คื อ  
พระราชฐานชั้ นนอก  ซ่ึงประกอบไปด้วยหมู่
อาคารท่ีท าการของราชส านักและขา้ราชบริพาร  
ห้ องเค ร่ืองและโรงม้า   พ ระราชฐานชั้ น ใน  
ประกอบไปดว้ยท่ีพระทบัของมหาราชาและห้อง
โถง  พระราชอาสน์  ชั้นในสุดเป็นพระราชฐานท่ี
ประทับของฝ่ายในซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี  จากนั้ นชม จัสวานธาดา (JASWANT  
THADA)  อนุสรณ์สถานท่ีสร้างข้ึนแด่มหาราช จัสวาน ซิงค์ ท่ี  2 (MAHARAJA JASWANT 
SINGH II) โดยส ร้างจากหินอ่อน
แผ่นบาง ๆ  เพื่อให้แสงอาทิตยส่์อง
ทะลุ เข้ามาภายในงดงามยิ่ง   ชม 
พระราชวังอุ เมดภาวัน  (UMAID 
BHAWAN PALACE)  ส ร้ าง ใน ปี 
ค.ศ.1928 เพื่อถวายแด่มหาราชาอุเมด 
ซิงค์ ใช้เวลาก่อสร้าง 15 ปี จากหิน
อ่อนและหินทรายสีแดง  ภายในตกแต่งดว้ยศิลปะสไตลอ์าร์ตเดโค (ART DECO)   หลงัจากนั้นน า
ท่านชมสภาพเมือง และ ตลาด  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 
พกั โรงแรม INDANA PALACE  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง วนัองัคารที ่2 มกราคม 2562 โชธปุระ – เมาท์อาบู 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
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เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมาท์อาบู (MOUNT ABU) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1250 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล  ท าใหเ้มืองน้ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  จึงเป็นเมืองตากอากาศท่ีส าคญั
ของรัฐราชาสถานในขณะท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของรัฐเป็นทะเลทราย  นอกจากน้ียงัเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีตั้งแห่งวดัส าคญัในศาสนาเชนอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัภายในโรงแรม 

 
บ่าย น าชมโบราณสถานต่าง ๆ และชมทะเลสาบนัคคี (NAKKI LAKE) ซ่ึงทอดตวัอยูต่รงใจกลางของ

ภูเขาอาบู  ชมวัดดิลวารา (DILWARA TEMPLES) วดัในศาสนาเชนท่ีมีโบสถ์เป็นชั้นๆ ประดบั
ด้วยหินอ่อนอนังดงาม  และมีถ ้ าท่ีมีความสวยงามมากซ่ึงสร้างข้ึนในระหว่างศตวรรษท่ี 11 ถึง 
ศตวรรษท่ี 13  น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม BIKANER PALACE  หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

วนัทีห้่าของการเดินทาง วนัพธุที ่3 มกราคม 2562  เมาท์ อาบู – รันนาคะปุระ - อทุยัปุระ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น า ท่ า น ช ม  เ มื อ ง รั น น า ค ะ ปุ ร ะ 

(RANAKPUR)  เมื อง ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ดใน รัฐ
ราชาสถานและเป็นท่ีตั้งของวดัในนิกายเชน
จ านวนมาก ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความงามเป็น
อ ย่ า ง ยิ่ ง   คื อ  วิ ห า ร ช อ ม มู ค า 
(CHAUMUKHA TEMPLE) หรืออาราม ส่ี
ห น้ า   โ ด ย ส ร้ า ง ถ ว า ย เเ ด่ อ ติ น า ร ท 
(ADINATH) ในปี ค.ศ.1439  ดว้ยหินอ่อนซ่ึงแบ่งเป็นห้องต่างๆ ไดถึ้ง 29 ห้อง ประกอบดว้ยเสา
ถึ ง  1,444 ต้น   ว ัด แ ห่ ง น้ี มี แบบ ในก าร
ก่อสร้างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนวดั
ใดๆ ในเมืองน้ี  นอกจากน้ียงัมีวดัอ่ืนๆ ใน
บริเวณใกล้ๆ กันท่ีมีความสวยงามเช่นกัน 
เช่น วดัเนมินารท (NEMINATH) วดัพาราส
น ารท  (PARASNATH) วัด สุ ริ ย า  (SUN 
TEMPLE)  
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางต่อไปยงั เมืองอุทัยปุระ (UDAIPUR) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามและโรแมนติกท่ีสุดของ

อินเดีย  จากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม  SHIV NIWAS PALACE  หรือระดบัเดียวกนั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 

วนัทีห่กของการเดินทาง วนัศุกร์ที ่4 มกราคม 2562  อทุยัปุระ – มุมไบ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านชมเมืองอุทยัปุระ หรือ อุไดปุน ชม 

ซิ ตี้ พ าเลซ  (CITY  PALACE) ซ่ึ ง เป็ น
พระราชวงัของกษตัริยผ์ูค้รองเมืองอุทยัปุ
ระ ท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงสูงและป้อม
ปราการท่ีแข็งแรง  สร้างข้ึนในปี  1725 
ดา้นในจะถูกแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ โดยมีช่ือท่ี
แตก ต่ างกัน เช่ น  ห้ อ งแ ห่ งค ว าม สุ ข 
(DILKUSH MAHAL) ห้องแกว้ (SHEESH MAHAL) ห้องมุก (MOTI MAHAL) พระราชวงัแห่ง
น้ีสร้างข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของกษตัริยใ์นการสร้างความส าราญแก่พระองค์ เหล่ามเหสี 
รวมถึงนางสนม  และท่ีชั้นบนสุดของพระพระราชวงัสามารถชมทศันียภาพของเมืองอุทยัปุระได้
อย่างทัว่ถึง  ชมวิหาร จ๊ากดิช (JAGDISH TEMPLE) สร้างในปี 1651 โดยมหาราชา ชากจั ซิงค ์
(JAGAT SINGH) และเป็นโบสถใ์นสไตลข์องชาวอินโดอารยนั (INDO ARYAN) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชมเมืองอุทยัปุระ  พร้อมเลือกซ้ือสินคา้ฝากทางบา้นตามอธัยาศยั 
18.25 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี 9W 974  สู่เมืองมุมไบ 
20.00 น. ถึงสนามบินเมืองมุมไบ น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม JW MARRIOTT รับประทานอาหารค ่าภายใน

โรงแรม    

วนัทีเ่จ็ดของของการเดินทาง  วนัเสาร์ที ่5 มกราคม 2562  มุมไบ-ออรังกะบัด 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
 น าชมสภาพโดยทัว่ไปของเมืองมุมไบ  ซ่ึงตั้งอยูท่างชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของอินเดีย  ค  าวา่ 

“มุมไบ” เป็นช่ือท่ีมาจากเทวดาท่ีช่ือ มุมบา เทว ี(MUMBA  DEVI)  แต่ชาวโปรตุเกสท่ีครอบครอง
เมืองน้ีก่อนองักฤษเรียกช่ือเมืองวา่ BOM BAIM  ซ่ึงแปลวา่อ่าวท่ีดี  มุมไบประกอบดว้ยเกาะ 7 
เกาะ  ปัจจุบนัรู้จกักนัในช่ือ โกลาบา (COLABA) มาฮีม (MAHIM) มาสกาโอน (MAZGAON) 
ปาเรล (PAREL) วอรลี (WORLI) เกิรโกน (GIRGAUN) และ ดงรี (DONGRI)  น าชม 
พพิธิภัณฑ์ปร้ินซ์ออฟเวลล์ (PRINCE OF WALES MUSUEM) ซ่ึงถือวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด
แห่งหน่ึงของอินเดีย  เป็นสถานท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีคน้พบ เช่นเร่ืองราวทางพุทธ
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ประวติั  ภาพสลกัต่าง ๆ ฯลฯ  จากนั้นชม พพิธิภัณฑ์คานธี (GANDHI  MUSEUM ) ในอดีตท่ีน่ี
เคยเป็นท่ีพ  านกัของท่านมหาตมคานธี  เม่ือคร้ังใชชี้วิตอยูใ่นมุมไบ   

13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง   
16.10 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี 9W 691 มุ่งหนา้สู่เมือง ออรังกาบดั    
17.15 น. ถึงเมืองออรังกะบดั  น าเขา้ท่ีพกั โรงแรม RAMA INTERNATIONAL หรือระดบัเดียวกนั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั   

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   วนัอาทติย์ที ่6 มกราคม 2562   ออรังกะบัด 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
07.30 น. เดินทางสู่ถ ้าอชนัตา  น าชม จิตรกรรมฝา

ผนังทีถ่ า้อชันตา  (AJANTA CAVES)  ซ่ึง
เป็นศิลปกรรมสมยัคุปตะ  สร้างข้ึนราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 แต่ไดถู้กกลบฝังไวอ้ยา่งโดด
เด่ียวภายใตธุ้ลีดินเป็นเวลานานถึง 800 ปี  
จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 19  ไดมี้ทหาร
องักฤษกลุ่มหน่ึงคน้พบโดยบงัเอิญในช่วงการล่าอาณานิคม  ถ ้าอชนัตาประกอบไปดว้ยถ ้าเล็กๆ 
รวม 28 ถ ้าท่ีขดุเขา้ไปในภูเขา และเรียงกนั
เป็นแนวอยูเ่หนือหุบเขาคลา้ยกบัถ ้าเมาะเกา
ท่ีเมืองตุน้หวงในประเทศจีน  สร้างข้ึนเพื่อ
การจ าศีลภาวนาของศิษยต์ถาคตอนัเป็น
หนทางน ามาซ่ึงการใฝ่หาคุณธรรม ดว้ย
ศรัทธาอนัแรงกลา้ท่ีเพียรสลกัหินโดยใช้
เพียงคอ้นและส่ิวจนส าเร็จและชมภาพเขียน
สีซ่ึงจะพบไดบ้ริเวณดา้นหนา้และดา้นตะวนัตกของผนงัถ ้า ภาพส่วนใหญ่จะเป็นค าสอนทาง
ศาสนาท่ีสอนใหเ้กรงกลวัต่อการประพฤติผดิในกาม โดยจะปรากฏอยูถึ่ง 9 ถ ้าจากจ านวนทั้งหมด 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  เดินทางกลบัเมืองออรังกะบดั เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ผา้นานาชนิดในเมือง   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรมท่ีพกั 
 น าเขา้ท่ีพกั โรงแรม RAMA  INTERNATIONAL / LEMON TREE หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง   วนัจันทร์ที ่7 มกราคม 2562  ออรังกะบัด – มุมไบ  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าชม ถ ้าเอลโลรา ( ELLORA CAVES ) ศาสนสถานท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาในสมยัราชวงศ์คุปตะ  

งดงามยิ่งดว้ยฝีมือการสลกัหินให้เป็นรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ระหวา่งศตวรรษท่ี 5 - 8  มีทั้งหมด 34  ถ ้ า
ดว้ยกนั  ซ่ึงมีทั้งศาสนาพุทธ  เชน และฮินดู  ทั้งหมดใชเ้วลานบัร้อยปีในการสลกัหินอนัแข็งแกร่ง
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ทั้ งภายในและภายนอกถ ้ าให้ออกมาเป็นงาน
อมตะ  สร้างข้ึนด้วยศรัทธาของช่างฝีมือท่ีเป็น
ชายทั้งหมดซ่ึงเดินทางมาจากแดนไกลในแควน้
ต่างๆ บรรจงสลักด้วยเทคนิคชั้นสูง  โดยแบ่ง
หน้าท่ีกันสลักด้านบนด้วยการใช้นั่งร้านกลุ่ม
หน่ึงและดา้นล่างกลุ่มหน่ึง  รูปสลกัท่ีเป็นจุดเด่น
ของถ ้ า กินเน้ือถึง 1700 ตร.ม.จากทั้งหมด 6500 
ตร.ม.เป็นรูปของเขาไกรลาศซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีประทบัของพระศิวะ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชมเมืองออรังกะบดั เช่น สุสานมเหสีของกษัตริย์ออรังเซป (BIBI KA MAQBARA) คือ

นางราเบีย อุเด ดาราณี สร้างโดยโอรสของกษตัริยอ์อรังเซป (AURANGZEB) ดว้ยหินอ่อนและ
ตกแต่งดว้ยภาพวาดสี  และท่ีน่ียงัเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมของราชวงศโ์มกุล (MUGHAL) 
บริเวณท่ีราบสูงเดกแคน (DECCAN) อีกดว้ย 

17.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี 9W 692 สู่ เมืองมุมไบ 
18.50 น. ถึงมุมไบ  น าท่านรับประทานอาหารค ่าในโรงแรม MARRIOTT   
 น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากทางบา้น  ก่อนจะเดินทางไปสนามบิน  

วนัทีสิ่บของการเดินทาง   วนัองัคารที ่8 มกราคม 2562  มุมไบ – กรุงเทพ   
01.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  9W 062  มุ่งหนา้ส่สนามบินสุวรรณภูมิ   
07.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ   

 

************************************************************* 

อตัราค่าบริการ จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ 10 - 14 ท่าน 

 ผูใ้หญ่ท่านละ   99,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ   74,900 บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป 
 ผูใ้หญ่ท่านละ   91,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ   68,900 บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,500 บาท 
อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เดลี ,  มุมไบ -กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจท็ แอร์เวย ์ชั้นธรรมดา 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามท่ีระบุในรายการ  ชั้นธรรมดา 
 ค่าท่ีพกัอยา่งดีในประเทศอินเดียตามท่ีระบุในโปรแกรม จ านวน 8 คืน 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Ellora_cave16_003.jpg
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 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย ท่านละ 3500 บาท  
 ค่าภาษีสนามบินทั้งใน และ ต่างประเทศ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยายชมตามโปรแกรม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ความรู้บรรยายชมเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 30 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ันๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวนัหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่
เปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ   
*** ในกรณทีีเ่กดิการล่าช้า หรือ ยกเลกิเทีย่วบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเทีย่ว
ต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงทีอ่ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
ไม่สามารถรับผดิชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีาอนิเดีย  (ผูเ้ดินทางตอ้งไปสแกนน้ิวมือท่ีสถานทูตอินเดีย) 
 1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัขาว  ขนาด 2 x 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป ขนาดใบหนา้ 70 – 80 % 
 3. ส าเนาบตัรประชาชน ท่ีชดัเจน ส าหรับยืน่ใหส้ถานทูต 2 ชุด  

4. กรอกรายละเอียดส่วนตวั  (ทางบริษทัฯ จะส่งใหภ้ายหลงัจากท่ีจองเรียบร้อยแลว้) 
 

สถานทีรั่บย่ืนวซ่ีาอนิเดีย   ทุกท่านต้องไปสแกนนิว้มือ   
ชั้น 10 อาคาร  P.S.TOWER 
ถนน สุขมุวทิ 21  (ซอยอโศก)  (อยูฝ่ั่งเดียวกบัธนาคารไทยพาณิชย ์และตึกชิโนไทย) 
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เง่ือนไขการจอง 
1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
2. ค่าเดินทางส่วนท่ีเหลือ  ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั 

กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวทิย ์ ชีรวนิิจ 
 ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาซอยจารุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-71003-9 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ     สาขา อาคารวานิช ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 
หรือ ธนาคารทหารไทย    สาขา เดอะ แพลทินัม่ฯ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  210-2-11915-9 
หรือ ธนาคารนครธนชาต   สาขาส านกัเพชรบุรี   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  777-2-84182-3 
เม่ือโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งเขียนช่ือผู้โอน + เบอร์ติดต่อ + และวนัทีอ่อกเดินทาง และหน้า

พาสปอร์ต  มาทีคุ่ณกรรณกิาร์  บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 


