บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม - ต้นฉบับของการนาเที่ยวครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศู นย์ การค้ าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสั น ราชเทวี กรุ งเทพ 10400

โทร. 02 651-6900(อัตโนมัติ) มือถือ 088 578 6666 LINE ID 14092498
-------------------------------------------------------------------------

อินเดีย อาห์ เมดาบาด-บูบาเนชวาร์
สักการะพระเขีย้ วแก้ ว และ พระบรมธาตุ
อินเดีย ประเทศที่อยูเ่ หนือคาอธิบายใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นในแง่วิถีชีวิตของผูค้ นในปัจจุบนั
หรื อ
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน รวมทั้งประเพณี วฒั นธรรมที่มีความแตกต่าง สลับซับซ้อน ลุ่มลึกและเต็มไปด้วย
เสน่ห์ และน่าพิศวง
บริ ษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด ผูน้ าในการจัดทัวร์แบบเจาะลึกทีละประเทศเป็ น
บริ ษทั แรกในประเทศไทย มีความภูมิใจขอแนะนาโปรแกรมท่องเที่ยว อินเดีย - อาห์เมดาบาด - บูเบเนส
ชวาร์ เป็ นโปรแกรมที่สาม หลังจากที่โปรแกรม อินเดีย - เดอลุกซ์ และ อินเดีย- มหาราชา ได้สร้างความ
พอใจให้แก่ท่านสมาชิกมาแล้ว
นาท่านชมศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของหลายศาสนา ไม่วา่ จะเป็ น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ
ความเชื่ออื่นๆ ที่ถ่ายทอดผ่านทางงานทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และภาพลักษณ์อื่นๆ
และที่สาคัญที่เป็ นจุดเด่นก็คือ สถานที่พกั ที่เราจัดไว้ให้น้ นั เป็ นโรงแรมระดับห้าดาว ซึ่งแน่นอนว่า
ท่านสมาชิกเลิกเป็ นห่วงว่าจะต้องนอนในห้องพักเหม็นๆ ได้อย่างแน่นอน รวมถึงอาหารซึ่งเราได้จดั ให้ใน
โรงแรมแทบทุกมื้อ จึงหมดห่วงเรื่ องความปลอดภัยได้
อีกครั้งหนึ่งที่เราให้ความมัน่ ใจแก่ท่านสมาชิกได้วา่ การเดินทางไปอินเดียครั้งนี้จะไม่ต่างไปจาก
การเดินทางของ “มหาราชา” เลยทีเดียว

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
05.00 น.

7 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพ – เดลี

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW B (ใช้ประตูทางเข้า
อาคารหมายเลข 1 หรื อ 2 )

07.30น.
09.55 น.

12.30 น.
16.40 น.
18.05 น.

ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ TG 323 มุ่งหน้าสู่ เดลี (DELHI) (ใช้เวลาบินประมาณ 4.30
ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี (INDIRA GHANDI INTERNATIONAL
AIRPORT) เดลี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรม หลังจากนั้นนาท่านกลับมาเช็คอินเพื่อเดินทางต่อไปยัง
เมือง อาห์เมดาบาด
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AI 010 ของสายการบิน แอร์อินเดีย มุ่งหน้าสู่เมือง อาห์เมดา
บาด
ถึงเมืองอาห์เมดาบาด นาเข้าพักโรงแรม HYATT REGENCY หรื อ ระดับเดียวกัน

วันทีส่ องของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
07.00 น.
เช้า

อาห์ เมดาบาด

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางชมเมืองอาห์เมดาบาด
ตามเส้นทาง Heritage walk เริ่ มต้อนด้วย
การชม สุเหร่ า วันศุกร์ของ อาห์มดั ชาห์
ผูก้ ่อตั้งเมือง อาห์เมดาบาด หลังจากที่
สามารถทาสงครามได้ชยั ชนะเหนือ
กองทัพของราชบุตร ชาวฮินดู และ ตั้ง
ชื่อเมืองตามชื่อของพระองค์วา่ อาห์เมดา
บาด สุเหร่ าวันศุกร์ เป็ นสุเหร่ าที่ค่อนข้าง
แปลก เพราะเป็ นสุเหร่ าของศาสนาอิสลาม แต่ใช้สถาปัตยกรรมแบบฮินดูโบราณ นาเดิน
ชมสภาพเมืองในตอนเช้าที่ชีวิตตกาลังจะ
เริ่ มต้น
ผูค้ นกาลังจัดแจงร้านค้าของ
ตัวเองเพื่อเตรี ยมค้าขาย
ชมสถาปัตย์
กรรมหลากหลายยุค หลายสมัย เช่น
ศิลป์ ของโปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส เป็ น
ต้น
เราจะเดินผ่านประตูสามช่อง
ที่มี
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับความเชื่อในสมัยโบราณ ที่ประตูดงั กล่าว จะมีไฟดวงเล็กๆเก็บ
รักษาเอาไว้ในกาแพง ไฟดวงนี้ถูกจึดติดมานานหลายร้อยปี แล้ว และ จะยังคงจุดติดอยู่

13.00 น..

ตลอดไป โดยมีชายผูห้ นึ่งที่ทาหน้าที่ดูแลไฟดวงนี้ ขอเชิญท่านย้อนอดีตเพื่อเรี ยนรู ้วา่ เขา
เป็ นใคร และ ทาไมต้องรักษาไฟดวงนี้เอาไว้เสมอ
ชมบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่พานักของ ท่านมหาตมะ คานธี ก่อนที่ท่านจะเดินนาชาว
อินเดียมุ่งหน้าไปยังชายทะเล เพื่อผลิต
เกลือจากน้ าทะเล เป็ นหนึ่งในกลยุทธเพื่อ
เรี ยกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ เพราะในยุค
นั้น อังกฤษมีขอ้ ห้ามไม่ให้ชาวอินเดียผลิต
เกลือจากทะเล
จะมีก็เพียงแต่รัฐบาล
อังกฤษเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ การเดิน
ครั้งนี้ เรี ยกขานกันต่อมาว่า สัตยะกราหะ
(SATYAGRAHA)
รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรม
จากนั้นนาชม อาคารเก็บน้ าใต้ดิน อะดาลาจ (ADALAJ STEPWELL) เป็ นบ่อเก็บน้ าขนาด
ใหญ่ที่อยูใ่ นหมู่บา้ น อะดาลาจ สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปีค.ศ 1498 หรื อประมาณ 500 ปี ที่
แล้ว เป็ นเป็ นอนุสรณ์สถานที่ ราชินี รู ดา
เทวี (QUEEN RUDADEVI) สร้างขึ้น
อุทิศแด่ รานา เวียร์ ซิงคห์(RANA VEER
SINGH) พระสวามีของพระนาง เป็ น
อาคารเก็บน้ าใต้ดิน ที่ได้รับการยกย่องใน
เรื่ องความสวยงามตามแบบศิลปะของอินเดียน
จากนั้นนาชม
วิหาร
อัคชาร์ ดาม
(AKSHARDHAM TEMPLE) เป็ นวิหารขนาด
ใหญ่ของศาสนาฮินดู สร้างตามแรงบันดาลใจ
ของ YOGIJI MAHARAJ ซึ่งเป็ นผูส้ ื บทอด
ตาแหน่งทางจิตวิญญาณคนที่ 4 ของ มหาเทพ
สวามินารายัน (LORD SWAMINARAYAN)
จากนั้น นาชม วิหารฮุธธีซิง (HUTHEESING
TEMPLE) ซึ่งเป็ นวิหารในศาสนาเชน ที่มหาวี
ระเป็ นผูก้ ่อตั้ง เนื่ องจากผูน้ บั ถือศาสนาเชน
ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นพ่อค้า คนรวย ดังนั้น วิหารเชนส่ วนใหญ่จึงมักจะมีความสวยงามด้วย
ผลงานการแกะสลักภายในวิหาร จากนั้น นาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั

19.30 น.

รับประทานอาหารค่าที่ โรงแรม HYATT REGENCY

วันทีส่ ามของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
0800 น.

13.00 น.

อาห์ เมดาบาด

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางไปชม วิหารสุริยะเทพแห่งโมเดนา (MODHERA SUN TEMPLE) เป็ นหนึ่งใน
เจ็ดวิหารสุริยะเทพที่สร้างในอินเดีย สร้างในช่วงปี ค.ศ. 1026 – 1027 โดยกษัตริ ย ์ พิมา ที่ 1

(BHIMA I)ในสมัยราชวงศ์ ชัวลุกยา (CHAULUKYA
DYNASTY) เป็ นวิหารที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมวิหารของอินเดีย มีมณฑปสาคัญ
สาหรับรู ปเคารพของเทพเจ้า และ มณฑป สาหรับให้นกั ดนตรี และ นางระบาเล่นดนตรี
และราถวายเทพเจ้า ถัดออกมาก็เป็ น อาคารเก็บน้ าใต้ดิน ที่สร้างอย่างสวยงามเกินกว่าจะ
เป็ นบ่อเก็บน้ า เพราะเต็มไปด้วยรู ปสลักที่ทาอย่างละเอียดประณีต มีความลืมลงไปจาก
พื้นดินเท่ากับ อาคาร 5 ชั้น นอกจากจะใช้ในการเก็บกักน้ าสาหรับฤดูแล้งแล้ว ยังใช้
สาหรับการบูชาเทพเจ้าอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง
นาชม อาคารเก็บน้ าโบราณ รานี คี วาฟ(RANI KI VAV) ตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากแม่น้ า สรัสวาตี
เ
ท่
า
ไ
ห
ร่
นั
ก
เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2014 อาคารใต้ดินหลังนี้

สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ กษัตริ ย ์ บิมา ที่ 1 โดย ราชินี อุดายามาติ ซึ่งเป็ นมเหสี ของพระองค์
มีความยาว 65 เมตร กว้าง 20 เมตร และ ลึก28 เมตรมีท้ งั หมด 7 ชั้น ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นผลงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อน และ สวยงามที่สุดอันหนึ่งของแคว้น กุจาราช นา
ท่านค่อยๆเดินลงไปทีละชั้น ซึ่งยิง่ เดินลึกลงไป อากาศก็จะเย็นลงเรื่ อยๆ เพลิดเพลินกับ
ภาพแกะสลักจามผนัง และ เสาหิ นที่เรี ยงรายไปทัว่ มี เรื่ องราว ตานานของเทพเจ้าองค์
ต่างๆที่จะทาให้ท่านได้เข้าใจความคิดของศาสนาฮินดูได้อย่างดียงิ่ ขึ้น จากนั้นเดินทางกลับ
ที่พกั
19.30 น.

รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมที่พกั โรงแรม HYATT REGENCY

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

อาห์ เมดาบาด – เดลี

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

09.00 น.
13.50 น

ออกเดินทางโดยสายอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 823 มุ่งหน้าสู่ เมือง บูบาเนสชวาร์
ถึงเมือง บูบาเนสชวาร์
บูบาเนสชวาร์ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่ก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตอนนั้น อาณาจักรที่
ยิง่ ใหญ่ของแคว้นโอริ สสา ก็คือ อาณาจักร คาลิงกา ในช่วงที่เมืองบูบาเนสชวาร์ มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องนั้น เมืองนี้ เคยมีวิหารทางศาสนาฮินดูอยูเ่ ต็มไปทั้งเมืองเก่า ประมาณว่า
วิหารในเมืองนี้มีไม่ต่ากว่า 10,000 วิหารเลยทีเดียว แต่ปัจจุบนั เหลืออยูเ่ พียงประมาณ 600 –

19.00 น.

700 วิหารเท่านั้น นาเข้าโรงแรมที่พกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมที่พกั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
0800 น.

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บูบาเนสชวาร์

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางไปยัง ละลิตคีรี(LALITGIRI) ศูนย์กลางทางศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในแคว้นโอ
ริ สสา และเป็ นหนึ่งในสามสถานที่สาคัญ
ทางศาสนาพุทธ
สามสถานที่ดงั กล่าว
ประกอบไปด้วย ละลิตคีรี รัตนะคีรี และ
อุทยั คีรี ที่เชื่อมต่อกันเป็ นสามเหลี่ยมที่
สามารถเดินทางไปมาหาสู่ กนั ได้ เริ่ มมี
พระสงฆ์จาพรรษาที่นี่ต้ งั แต่ปลายยุคของ
พระเจ้าอโศกมหาราช คือประมาณ 300 ปี

12.00 น.

ก่อนคริ สตกาล หรื อ 2300 ปี ที่แล้วเรื่ อยลงมาจนกระทัง่ ศตวรรษที่ 13 หรื อประมาณ ปี ค.ศ.
1400 หรื อ ประมาณ 600 ปี ที่แล้ว เป็ นสถานที่ที่พระถังซัมจัง๋ ได้บนั ทึกเอาไว้ในบันทึก
ของท่านตอนที่ท่านเดินทางมาอัญเชิญพระไตรปิ ฎกที่อินเดียนี้ดว้ ย
นาชมอารามที่พระสงฆ์เคยใช้จาพรรษา
และ ศึกษาพระธรรมวินยั เมื่อพันกว่าปี ที่
แล้ว และ ชมสถูปและที่ประชุมสงฆ์ใน
สมัยนั้น
แต่ที่สาคัญก็คือ
ขอเชิญ
นมัสการพระเขี้ยวแก้ว และ พระธาตุส่วน
กะโหลกของพระพุทธเจ้า ซึ่งแต่เดิมเคยมี
อยูใ่ นสถูปเจดียท์ ี่ ละลิตคีรี 3 องค์ดว้ ยกัน
คือ พระเขี้ยวแก้ว 2 องค์ และ พระธาตุ
กระโหลกอีก 1 องค์ แต่พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองแคนดี้
ประเทศศรี ลงั กา จากนั้น นาชม และ สักการะสถูปเจดียท์ ี่เคยบรรจุพระธาตุดงั กล่าว
รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้นชม รัตนะคีรี (RATNAGIRI) ซึ่งเป็ นศาสนสถานสาคัญทางศาสนาพุทธที่อยูแ่ คว้น
โ
อ
ริ
ส
ส
า
เป็ นหมู่อารามที่ใช้ในการปฎิบตั ิธรรม และ จาวัดของพระสงฆ์ และมีขนาดใหญ่โตกว่าที่
ละลิตคีรี เป็ นยุคที่ศิลปะของฮินดูเริ่ มแทรกซึมเข้ามาแล้ว แต่ก็เป็ นศิลปะที่สวยงามยิง่
จากนั้นเดินทางกลับบูบาเนสชวาร์ ระหว่างทาง นาชม ถ้ าขุดเป็ นอารามทางศาสนาพุทธ
แบบเดียวกับถ้ าเอลลลอร่ า ที่เมืองออรังกาบาด เรี ยกว่า อุไดกีรี(UDAYAGIRI) และ คัน
ดากีรี(KHANDAGIRI) ซึ่งมีศิลปะที่แตกต่างไปจากที่เอลลอร่ าพอสมควร

19.30 น.

รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมที่พกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI

วันทีห่ กของการเดินทาง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
0800 น.

รับประทานอาหารเช้า

บูบาเนสชวาร์

ออกเดินทางไปชม ศิลาจารึ กของพระเจ้าอโศก มหาราช ที่สร้างเอาไว้หลังจากทาสงคราม
ได้ชยั ชนะต่กบั อาณาจักรคาลิงกา และทาให้ทหารของทั้งสองฝ่ ายล้มตายเป็ นเบือ เฉพาะ
ทหารของฝ่ าย คาลิงกา ก็เสี ยชีวิตไปประมาณ 150,000 คน นอนตายเต็มสนามรบ จารึ ก
ดั
ง
ก
ล่
า
ว
พ
ระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้สร้างเอาไว้ในทุกๆที่ ที่พระองค์ไปทาสงครามได้ชยั ชนะ
ตั้งแต่อฟั กานิสถาน เรื่ อยมายังปากีสถานปัจจุบนั และ ลงมาจนถึงแคว้นโอริ สสา แต่สิ่ง
หนึ่งในจารึ กที่นี่ ที่แตกต่างไปจากจารึ กที่อื่นก็คือ ย่อหน้า 3 ย่อหน้าที่หายไป ซึ่งเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับสงครามคาลิงกา ทาไมถึงหายไป ไปติดตามกันได้ที่สถานที่จริ งกัน และ
เหนื อศิลาจารึ กดังกล่าวขึ้นไปก็คือ รู ปสลักจากหิ นเป็ นรู ปช้าง อยูส่ ู งเด่นเป็ นสง่า ซึ่ง
พระองค์โปรดให้แกะสลักขึ้นมา เพื่อเป็ นอนุสรณ์ของการที่พระองค์หนั มานับถือศาสนา
พุทธ และทาให้ทศั นคติของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้ นเชิง เชิญสัมผัสบรรยากาศ
ย้อนยุคไปสู่เมื่อ 2300 ปี ที่แล้วของพระเจ้าอโศก กับไกด์ผชู ้ านาญเส้นทางของเรา
จากนั้น เดินทางไปชม วิหารสุ ริยะเทพ โคนาร์ค (KONARK SUN TEMPLE) เป็ นวิหาร
ท
า
ง
ศ
า
ส
น
า
ฮินดูที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับการประกาศเป็ น มรดกโลก
(WORLD HERITAGE) ของเมือง โอริ สสา วิหารหลังนี้ สร้างด้วยหินทรายแกะสลักทั้ง
หลัง ตามตานานบอกว่า สร้างโดยพระเจ้า นรสิ งห์เทพ(KING NARASIMHADEVA)

13.00 น.

เมื่อศตวรรษที่ 13 หรื อประมาณ 700 ปี ที่แล้ว ตรงกับประเทศไทยในสมัยสุโขทัย อันเป็ น
ยุคที่ศาสนาฮินดูกาลังฟื้ นฟูกลับมาจนได้รับความนิยมแซงหน้าศาสนาพุทธแล้ว
วิหารสุริยะเทพ สร้างตามแนวความคิดของฮินดูวา่ สุริยะเทพ(SURYA) จะชักรถม้าไปใน
ท้
อ
ง
ฟ้
า
ตั้
ง
แต่เช้าจนพระอาทิตย์ตก จึงทาเป็ นรู ปทรง
รถม้า ที่มีลอ้ ทั้งหมด 24 ล้อ แต่ละล้อมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร และที่สาคัญและเป็ นจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือ ล้อดังกล่าว
ยังสามารถบอกเวลาของวันได้ดว้ ย มีลกั ษณะเหมือนนาฬิกาแดดของยุโรป
แต่มี
รายละเอียดมากกว่า กล่าวคือ นอกจากบอกชัว่ โมงแล้ว ยังสามารถบอกนาทีได้อีกด้วย
เราจะไปเรี ยนรู ้การบอกเวลาดังกล่าวด้วยกัน
รับประทานอาหารเที่ยง
เดินทางกลับมายังเมือง บูบาเนสชวาร์ นาชม หมู่วิหาร มุคเตสชวา (MUKTESHWAR
T
E
M
P
L
E
)
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ นอัญมณีแห่งแคว้นโอริ สสา เป็ นวิหารที่สร้างขึ้นด้วยหิ นทรายสี
แดงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เพื่อถวายแด่มหาเทพศิวะ ใช้เวลาสร้างอยูน่ าน 25 ปี แม้ว่าจะ
เป็ นวิหารที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั
แต่รายละเอียดของการตกแต่งประดับประดาด้วยการ
แกะสลักที่ลงในรายละเอียด อย่างอ่อนช้อยตามตัวอาคาร ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงฝี มือของ
ช่างสกุล นาการา(NAGARA ARCHITECTURE) ตามรู ปแบบสถาปัตยกรรมของคาลิงกา
และแน่นอนว่า ย่อมจะต้องมีรูปสลักที่นามาจากตารา กามสู ตร ที่เก่าแก่ของฮินดูอยูด่ ว้ ย

19.30 น.

ทาไมถึงต้องมีรูปสลักเหล่านี้ ขอเชิญรับฟังประวัติความเป็ นมาของรู ปสลัก และเรื่ องราว
ต่างๆ วิหารมุคเตสชวา เป็ นที่เลื่องลือของชาวท้องถิ่นว่า เป็ นวิหารสาหรับขอลูกของ
ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วไม่มีลูก สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพศิวะ เมื่อศตวรรษที่ 10 เป็ นวิหารที่
ได้รับการยกย่องในเรื่ องความสวยงาม และ ประณีตบรรจงในการสร้างและแกะสลัก ว่า
เป็ น อัญมณีแห่งรัฐโอดิสสา จากนั้น นาท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกของรัฐโอดิสสา ได้เวลา
เดินทางกลับโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมที่พกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง วันพฤหัสฯที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บูบาเนสชวาร์ –โกลกาตา-กรุงเทพ
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามบิน

11.30 น.
12.45 น.
16.30 น
21.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน โกแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ G8 761 มุ่งหน้าสู่ โกลกาตา
ถึงเมือง โกลกาตา นาท่านเปลี่ยนเครื่ องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยสมาลย์ เที่ยวบินที่ WE 348 มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

79,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
63,500 บาท (พักรวมกับผูใ้ หญ่อีก 2ท่าน)
11,500 บาท

อัตรานีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-เดลี-โกลกาตา-กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ ตามที่ระบุในรายการ ชั้นธรรมดา
ค่าที่พกั อย่างดีในประเทศอินเดียตามที่ระบุในโปรแกรม จานวน 6 คืน
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย ท่านละ 3500 บาท
ค่าภาษีสนามบินทั้งใน และ ต่างประเทศ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายชมตามโปรแกรม
ค่าหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีความรู ้บรรยายชมเป็ นภาษาไทยตลอดรายการ

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าหนังสื อเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ

เนื่องจากรายการข้างต้นเป็ นรายการที่เสนอขายตลอดปี
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ เช่ น การเปลีย่ นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศนั้นๆ หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจาปี หรื อเนื่องจากฤดูกาล
ที่เปลีย่ นแปลง จนทาให้ ไม่สามารถดาเนินไปตามรายการข้างต้นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน หรื อจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตาม
ความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ
*** ในกรณีที่เกิดการล่าช้ า หรื อ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทาให้ โปรแกรมการ
ท่ องเที่ยวต้ องเสี ยหายไป หรื อ ขาดหายไปบางส่ วน เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอินเดีย (ผูเ้ ดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือที่สถานทูตอินเดีย)
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ขนาดใบหน้า 70 – 80 %
3. สาเนาบัตรประชาชน ที่ชดั เจน สาหรับยืน่ ให้สถานทูต 2 ชุด
4. กรอกรายละเอียดส่วนตัว (ทางบริ ษทั ฯ จะส่งให้ภายหลังจากที่จองเรี ยบร้อยแล้ว)
สถานที่รับยื่นวีซ่าอินเดีย ทุกท่ านต้ องไปสแกนนิว้ มือ
ชั้น 10 อาคาร P.S.TOWER
ถนน สุขมุ วิท 21 (ซอยอโศก) (อยูฝ่ ั่งเดียวกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ และตึกชิโนไทย)

