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อนิเดีย อาห์เมดาบาด-บูบาเนชวาร์ 
สักการะพระเขีย้วแก้ว และ พระบรมธาตุ 

  

อินเดีย  ประเทศท่ีอยูเ่หนือค าอธิบายใดๆ ไม่วา่จะเป็นในแง่วิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั  หรือ
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  รวมทั้งประเพณีวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง สลบัซบัซอ้น ลุ่มลึกและเตม็ไปดว้ย
เสน่ห์ และน่าพิศวง  
 บริษทั ไวท ์ เอเลแฟนท ์ ทราเวล เอเยนซ่ี จ ากดั ผูน้ าในการจดัทวัร์แบบเจาะลึกทีละประเทศเป็น
บริษทัแรกในประเทศไทย  มีความภูมิใจขอแนะน าโปรแกรมท่องเท่ียว อินเดีย - อาห์เมดาบาด - บูเบเนส
ชวาร์  เป็นโปรแกรมท่ีสาม  หลงัจากท่ีโปรแกรม อินเดีย - เดอลุกซ์ และ อินเดีย- มหาราชา  ไดส้ร้างความ
พอใจใหแ้ก่ท่านสมาชิกมาแลว้ 
 น าท่านชมศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของหลายศาสนา  ไม่วา่จะเป็น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ 
ความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีถ่ายทอดผา่นทางงานทางดา้นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  และภาพลกัษณ์อ่ืนๆ 
 และท่ีส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นก็คือ  สถานท่ีพกัท่ีเราจดัไวใ้หน้ั้น  เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว ซ่ึงแน่นอนวา่
ท่านสมาชิกเลิกเป็นห่วงวา่จะตอ้งนอนในหอ้งพกัเหมน็ๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน  รวมถึงอาหารซ่ึงเราไดจ้ดัใหใ้น
โรงแรมแทบทุกม้ือ  จึงหมดห่วงเร่ืองความปลอดภยัได ้
 อีกคร้ังหน่ึงท่ีเราใหค้วามมัน่ใจแก่ท่านสมาชิกไดว้า่  การเดินทางไปอินเดียคร้ังน้ีจะไม่ต่างไปจาก
การเดินทางของ “มหาราชา” เลยทีเดียว 
 

ก าหนดการเดินทาง 7 – 13 กุมภาพนัธ์ 2563  
 

วันแรกของการเดินทาง  วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563   กรุงเทพ – เดล ี 
05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW B (ใชป้ระตูทางเขา้

อาคารหมายเลข  1 หรือ 2 ) 



07.30น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินที ่ TG 323 มุ่งหนา้สู่ เดล ี (DELHI)  (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.30 
ชัว่โมง) 

09.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี (INDIRA GHANDI INTERNATIONAL  
AIRPORT) เดลี  ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  (ตามเวลาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงชา้กวา่ประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที)   

12.30 น. รับประทานอาหารเท่ียงท่ีโรงแรม  หลงัจากนั้นน าท่านกลบัมาเช็คอินเพื่อเดินทางต่อไปยงั
เมือง อาห์เมดาบาด   

16.40 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี AI 010  ของสายการบิน แอร์อินเดีย  มุ่งหนา้สู่เมือง อาห์เมดา
บาด  

18.05 น. ถึงเมืองอาห์เมดาบาด น าเขา้พกัโรงแรม HYATT REGENCY หรือ ระดบัเดียวกนั   
 

วันทีส่องของการเดินทาง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2563    อาห์เมดาบาด 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางชมเมืองอาห์เมดาบาด  

ตามเส้นทาง Heritage walk  เร่ิมตอ้นดว้ย
การชม สุเหร่า วนัศุกร์ของ อาห์มดั ชาห์ 
ผูก่้อตั้งเมือง อาห์เมดาบาด หลงัจากท่ี
สามารถท าสงครามไดช้ยัชนะเหนือ 
กองทพัของราชบุตร ชาวฮินดู   และ ตั้ง
ช่ือเมืองตามช่ือของพระองคว์า่ อาห์เมดา
บาด  สุเหร่าวนัศุกร์ เป็นสุเหร่าท่ีค่อนขา้ง
แปลก เพราะเป็นสุเหร่าของศาสนาอิสลาม แต่ใชส้ถาปัตยกรรมแบบฮินดูโบราณ  น าเดิน
ชมสภาพเมืองในตอนเชา้ท่ีชีวิตตก าลงัจะ
เร่ิมตน้  ผูค้นก าลงัจดัแจงร้านคา้ของ
ตวัเองเพื่อเตรียมคา้ขาย  ชมสถาปัตย์
กรรมหลากหลายยคุ หลายสมยั  เช่น  
ศิลป์ของโปรตุเกส  สเปน  ฝร่ังเศส  เป็น
ตน้  
เราจะเดินผา่นประตูสามช่อง  ท่ีมี
ประวติัศาสตร์เช่ือมโยงกบัความเช่ือในสมยัโบราณ  ท่ีประตูดงักล่าว จะมีไฟดวงเลก็ๆเก็บ
รักษาเอาไวใ้นก าแพง  ไฟดวงน้ีถูกจึดติดมานานหลายร้อยปีแลว้  และ จะยงัคงจุดติดอยู่



ตลอดไป  โดยมีชายผูห้น่ึงท่ีท าหนา้ท่ีดูแลไฟดวงน้ี  ขอเชิญท่านยอ้นอดีตเพื่อเรียนรู้วา่  เขา
เป็นใคร  และ  ท าไมตอ้งรักษาไฟดวงน้ีเอาไวเ้สมอ     
ชมบา้นท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีพ  านกัของ ท่านมหาตมะ คานธี  ก่อนท่ีท่านจะเดินน าชาว
อินเดียมุ่งหนา้ไปยงัชายทะเล เพื่อผลิต
เกลือจากน ้าทะเล  เป็นหน่ึงในกลยทุธเพื่อ
เรียกร้องอิสรภาพจากองักฤษ  เพราะในยคุ
นั้น  องักฤษมีขอ้หา้มไม่ใหช้าวอินเดียผลิต
เกลือจากทะเล  จะมีก็เพียงแต่รัฐบาล
องักฤษเท่านั้นท่ีสามารถผลิตได ้ การเดิน
คร้ังน้ี เรียกขานกนัต่อมาวา่ สัตยะกราหะ  
(SATYAGRAHA)  

13.00 น.. รับประทานอาหารเท่ียงท่ีโรงแรม   
จากนั้นน าชม อาคารเก็บน ้าใตดิ้น อะดาลาจ (ADALAJ STEPWELL) เป็นบ่อเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ท่ีอยูใ่นหมู่บา้น อะดาลาจ   สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปีค.ศ 1498 หรือประมาณ 500 ปีท่ี
แลว้  เป็นเป็นอนุสรณ์สถานท่ี ราชินี รูดา
เทวี (QUEEN RUDADEVI)      สร้างขึ้น
อุทิศแด่ รานา เวียร์ ซิงคห์(RANA VEER 
SINGH)  พระสวามีของพระนาง  เป็น
อาคารเก็บน ้าใตดิ้น ท่ีไดรั้บการยกยอ่งใน
เร่ืองความสวยงามตามแบบศิลปะของอินเดียน    
จากนั้นน าชม  วิหาร อคัชาร์ดาม 
(AKSHARDHAM TEMPLE)  เป็นวิหารขนาด
ใหญ่ของศาสนาฮินดู สร้างตามแรงบนัดาลใจ
ของ YOGIJI MAHARAJ  ซ่ึงเป็นผูสื้บทอด
ต าแหน่งทางจิตวิญญาณคนท่ี 4 ของ มหาเทพ 
สวามินารายนั (LORD SWAMINARAYAN)  
จากนั้น  น าชม วิหารฮุธธีซิง (HUTHEESING 
TEMPLE) ซ่ึงเป็นวิหารในศาสนาเชน ท่ีมหาวี
ระเป็นผูก่้อตั้ง   เน่ืองจากผูน้บัถือศาสนาเชน
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นพ่อคา้  คนรวย  ดงันั้น  วิหารเชนส่วนใหญ่จึงมกัจะมีความสวยงามดว้ย
ผลงานการแกะสลกัภายในวิหาร จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั    



19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ี  โรงแรม HYATT REGENCY   
 

วันทีส่ามของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2563    อาห์เมดาบาด 
0800 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม   
 เดินทางไปชม  วิหารสุริยะเทพแห่งโมเดนา (MODHERA SUN TEMPLE)  เป็นหน่ึงใน

เจ็ดวิหารสุริยะเทพท่ีสร้างในอินเดีย  สร้างในช่วงปีค.ศ. 1026 – 1027  โดยกษตัริย ์พิมา ท่ี 1 

(BHIMA I)ในสมยัราชวงศ ์ ชวัลุกยา (CHAULUKYA 
DYNASTY) เป็นวิหารท่ีสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมวิหารของอินเดีย  มีมณฑปส าคญั
ส าหรับรูปเคารพของเทพเจา้  และ มณฑป ส าหรับใหน้กัดนตรี และ นางระบ าเล่นดนตรี
และร าถวายเทพเจา้  ถดัออกมาก็เป็น อาคารเก็บน ้าใตดิ้น  ท่ีสร้างอยา่งสวยงามเกินกว่าจะ
เป็นบ่อเก็บน ้า  เพราะเตม็ไปดว้ยรูปสลกัท่ีท าอยา่งละเอียดประณีต   มีความลืมลงไปจาก
พื้นดินเท่ากบั อาคาร 5 ชั้น  นอกจากจะใชใ้นการเก็บกกัน ้าส าหรับฤดูแลง้แลว้  ยงัใช้
ส าหรับการบูชาเทพเจา้อีกดว้ย    

13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง  
 น าชม  อาคารเก็บน ้าโบราณ  รานี คี วาฟ(RANI KI VAV) ตั้งอยูไ่ม่ห่างจากแม่น ้า สรัสวาตี 

เ
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  เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 2014  อาคารใตดิ้นหลงัน้ี  



สร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหแ้ด่ กษตัริย ์บิมา ท่ี 1 โดย ราชินี อุดายามาติ ซ่ึงเป็นมเหสีของพระองค ์  
มีความยาว 65 เมตร  กวา้ง 20 เมตร และ ลึก28 เมตรมีทั้งหมด 7 ชั้น  ไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีละเอียดอ่อน และ สวยงามท่ีสุดอนัหน่ึงของแควน้ กุจาราช  น า
ท่านค่อยๆเดินลงไปทีละชั้น  ซ่ึงยิง่เดินลึกลงไป  อากาศก็จะเยน็ลงเร่ือยๆ  เพลิดเพลินกบั
ภาพแกะสลกัจามผนงั และ เสาหินท่ีเรียงรายไปทัว่  มี เร่ืองราว ต านานของเทพเจา้องค์
ต่างๆท่ีจะท าใหท้่านไดเ้ขา้ใจความคิดของศาสนาฮินดูไดอ้ยา่งดียิง่ขึ้น  จากนั้นเดินทางกลบั
ท่ีพกั  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมท่ีพกั โรงแรม  HYATT REGENCY   
 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง   วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2563   อาห์เมดาบาด – เดล ี
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม   

09.00 น. ออกเดินทางโดยสายอินดิโก  เท่ียวบินท่ี 6E 823  มุ่งหนา้สู่ เมือง บูบาเนสชวาร์   
13.50 น  ถึงเมือง บูบาเนสชวาร์ 

บูบาเนสชวาร์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมยัพระเจา้อโศกมหาราช  ตอนนั้น  อาณาจกัรท่ี 
ยิง่ใหญ่ของแควน้โอริสสา ก็คือ อาณาจกัร คาลิงกา   ในช่วงท่ีเมืองบูบาเนสชวาร์ มีความ
เจริญรุ่งเรืองนั้น  เมืองน้ีเคยมีวิหารทางศาสนาฮินดูอยูเ่ตม็ไปทั้งเมืองเก่า  ประมาณวา่  
วิหารในเมืองน้ีมีไม่ต ่ากวา่ 10,000 วิหารเลยทีเดียว แต่ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงประมาณ 600 – 

700 วิหารเท่านั้น  น าเขา้โรงแรมท่ีพกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมท่ีพกั  

วันทีห้่าของการเดินทาง   วันองัคารที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563    บูบาเนสชวาร์ 

0800 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 เดินทางไปยงั  ละลิตคีรี(LALITGIRI) ศูนยก์ลางทางศาสนาพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในแควน้โอ

ริสสา   และเป็นหน่ึงในสามสถานท่ีส าคญั
ทางศาสนาพุทธ  สามสถานท่ีดงักล่าว  
ประกอบไปดว้ย  ละลิตคีรี  รัตนะคีรี และ 
อุทยัคีรี ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นสามเหล่ียมท่ี
สามารถเดินทางไปมาหาสู่กนัได ้  เร่ิมมี
พระสงฆจ์ าพรรษาท่ีน่ีตั้งแต่ปลายยคุของ
พระเจา้อโศกมหาราช คือประมาณ 300 ปี



ก่อนคริสตกาล หรือ 2300 ปีท่ีแลว้เร่ือยลงมาจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณ ปีค.ศ. 
1400 หรือ ประมาณ 600 ปีท่ีแลว้  เป็นสถานท่ีท่ีพระถงัซมัจัง๋ ไดบ้นัทึกเอาไวใ้นบนัทึก
ของท่านตอนท่ีท่านเดินทางมาอญัเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดียน้ีดว้ย    

 น าชมอารามท่ีพระสงฆเ์คยใชจ้ าพรรษา 
และ ศึกษาพระธรรมวินยัเม่ือพนักวา่ปีท่ี
แลว้  และ ชมสถูปและท่ีประชุมสงฆใ์น
สมยันั้น   แต่ท่ีส าคญัก็คือ   ขอเชิญ
นมสัการพระเขี้ยวแกว้ และ พระธาตุส่วน
กะโหลกของพระพุทธเจา้  ซ่ึงแต่เดิมเคยมี
อยูใ่นสถูปเจดียท่ี์ ละลิตคีรี 3 องคด์ว้ยกนั 
คือ  พระเขี้ยวแกว้ 2 องค ์  และ พระธาตุ
กระโหลกอีก 1 องค ์  แต่พระเขี้ยวแกว้องคห์น่ึงถูกอญัเชิญไปประดิษฐานท่ีเมืองแคนด้ี 
ประเทศศรีลงักา   จากนั้น  น าชม และ สักการะสถูปเจดียท่ี์เคยบรรจุพระธาตุดงักล่าว  

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
 จากนั้นชม รัตนะคีรี (RATNAGIRI) ซ่ึงเป็นศาสนสถานส าคญัทางศาสนาพุทธท่ีอยูแ่ควน้

โ
อ
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ส
ส
า
  
เป็นหมู่อารามท่ีใชใ้นการปฎิบติัธรรม และ จ าวดัของพระสงฆ ์  และมีขนาดใหญ่โตกวา่ท่ี
ละลิตคีรี  เป็นยคุท่ีศิลปะของฮินดูเร่ิมแทรกซึมเขา้มาแลว้  แต่ก็เป็นศิลปะท่ีสวยงามยิง่  
จากนั้นเดินทางกลบับูบาเนสชวาร์   ระหวา่งทาง  น าชม  ถ ้าขดุเป็นอารามทางศาสนาพุทธ  
แบบเดียวกบัถ ้าเอลลลอร่า ท่ีเมืองออรังกาบาด  เรียกวา่  อุไดกีรี(UDAYAGIRI)  และ คนั
ดากีรี(KHANDAGIRI) ซ่ึงมีศิลปะท่ีแตกต่างไปจากท่ีเอลลอร่าพอสมควร  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมท่ีพกั  โรงแรม TRIDENT BY OBEROI   
 

วันทีห่กของการเดินทาง   วันพุธที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2563   บูบาเนสชวาร์ 

0800 น. รับประทานอาหารเชา้  



 ออกเดินทางไปชม ศิลาจารึกของพระเจา้อโศก มหาราช ท่ีสร้างเอาไวห้ลงัจากท าสงคราม
ไดช้ยัชนะต่กบัอาณาจกัรคาลิงกา  และท าใหท้หารของทั้งสองฝ่ายลม้ตายเป็นเบือ  เฉพาะ
ทหารของฝ่าย คาลิงกา ก็เสียชีวิตไปประมาณ 150,000 คน  นอนตายเตม็สนามรบ  จารึก
ดั
ง
ก
ล่
า
ว
 
พ
ระเจา้อโศกมหาราช ไดโ้ปรดใหส้ร้างเอาไวใ้นทุกๆท่ี ท่ีพระองคไ์ปท าสงครามไดช้ยัชนะ 
ตั้งแต่อฟักานิสถาน เร่ือยมายงัปากีสถานปัจจุบนั และ ลงมาจนถึงแควน้โอริสสา  แต่ส่ิง
หน่ึงในจารึกท่ีน่ี ท่ีแตกต่างไปจากจารึกท่ีอ่ืนก็คือ  ยอ่หนา้ 3 ยอ่หนา้ท่ีหายไป  ซ่ึงเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามคาลิงกา  ท าไมถึงหายไป  ไปติดตามกนัไดท่ี้สถานท่ีจริงกนั  และ
เหนือศิลาจารึกดงักล่าวขึ้นไปก็คือ  รูปสลกัจากหินเป็นรูปชา้ง อยูสู่งเด่นเป็นสง่า  ซ่ึง
พระองคโ์ปรดให้แกะสลกัขึ้นมา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการท่ีพระองคห์นัมานบัถือศาสนา
พุทธ และท าใหท้ศันคติของพระองคเ์ปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง  เชิญสัมผสับรรยากาศ
ยอ้นยคุไปสู่เม่ือ 2300 ปีท่ีแลว้ของพระเจา้อโศก กบัไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางของเรา  

 จากนั้น  เดินทางไปชม วิหารสุริยะเทพ โคนาร์ค (KONARK SUN TEMPLE) เป็นวิหาร
ท
า
ง
ศ
า
ส
น
า
ฮินดูท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  จนไดรั้บการประกาศเป็น  มรดกโลก 
(WORLD HERITAGE) ของเมือง โอริสสา  วิหารหลงัน้ี  สร้างดว้ยหินทรายแกะสลกัทั้ง
หลงั   ตามต านานบอกวา่  สร้างโดยพระเจา้ นรสิงห์เทพ(KING NARASIMHADEVA) 



เม่ือศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณ 700 ปีท่ีแลว้ ตรงกบัประเทศไทยในสมยัสุโขทยั  อนัเป็น
ยคุท่ีศาสนาฮินดูก าลงัฟ้ืนฟูกลบัมาจนไดรั้บความนิยมแซงหนา้ศาสนาพุทธแลว้    

 วิหารสุริยะเทพ  สร้างตามแนวความคิดของฮินดูวา่  สุริยะเทพ(SURYA) จะชกัรถมา้ไปใน
ท้
อ
ง
ฟ้
า
ตั้
ง
แต่เชา้จนพระอาทิตยต์ก จึงท าเป็นรูปทรง
รถมา้ ท่ีมีลอ้ทั้งหมด 24 ลอ้  แต่ละลอ้มี
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 เมตร   และท่ีส าคญัและเป็นจุดเด่นของวิหารน้ีก็คือ  ลอ้ดงักล่าว 
ยงัสามารถบอกเวลาของวนัไดด้ว้ย  มีลกัษณะเหมือนนาฬิกาแดดของยุโรป   แต่มี
รายละเอียดมากกวา่  กล่าวคือ นอกจากบอกชัว่โมงแลว้  ยงัสามารถบอกนาทีไดอี้กดว้ย  
เราจะไปเรียนรู้การบอกเวลาดงักล่าวดว้ยกนั        

13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง  
 เดินทางกลบัมายงัเมือง บูบาเนสชวาร์  น าชม หมู่วิหาร มุคเตสชวา (MUKTESHWAR 

T
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ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอญัมณีแห่งแควน้โอริสสา  เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นดว้ยหินทรายสี
แดงตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10  เพื่อถวายแด่มหาเทพศิวะ ใชเ้วลาสร้างอยูน่าน 25 ปี   แมว้่าจะ
เป็นวิหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั  แต่รายละเอียดของการตกแต่งประดบัประดาดว้ยการ
แกะสลกัท่ีลงในรายละเอียด อยา่งอ่อนชอ้ยตามตวัอาคาร  ลว้นแต่แสดงใหเ้ห็นถึงฝีมือของ
ช่างสกุล นาการา(NAGARA ARCHITECTURE) ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของคาลิงกา  
และแน่นอนวา่  ยอ่มจะตอ้งมีรูปสลกัท่ีน ามาจากต ารา กามสูตร ท่ีเก่าแก่ของฮินดูอยูด่ว้ย   



ท าไมถึงตอ้งมีรูปสลกัเหล่าน้ี   ขอเชิญรับฟังประวติัความเป็นมาของรูปสลกั  และเร่ืองราว
ต่างๆ   วิหารมุคเตสชวา เป็นท่ีเล่ืองลือของชาวทอ้งถ่ินวา่  เป็นวิหารส าหรับขอลูกของ
ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ไม่มีลูก สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพศิวะ  เม่ือศตวรรษท่ี 10  เป็นวิหารท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งในเร่ืองความสวยงาม และ ประณีตบรรจงในการสร้างและแกะสลกั วา่
เป็น  อญัมณีแห่งรัฐโอดิสสา   จากนั้น  น าท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของรัฐโอดิสสา  ไดเ้วลา
เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมท่ีพกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI    
 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  วันพฤหัสฯที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563  บูบาเนสชวาร์–โกลกาตา-กรุงเทพ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้   
  เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัสนามบิน   

11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โกแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี G8 761  มุ่งหนา้สู่ โกลกาตา  
12.45 น. ถึงเมือง โกลกาตา  น าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  
16.30 น ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยสมาลย ์เท่ียวบินท่ี WE 348 มุ่งหนา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ  

 ผูใ้หญ่ท่านละ   79,500 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ขวบ 63,500 บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่อีก 2ท่าน) 
 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,500 บาท 
อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เดลี-โกลกาตา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามท่ีระบุในรายการ  ชั้นธรรมดา 
 ค่าท่ีพกัอยา่งดีในประเทศอินเดียตามท่ีระบุในโปรแกรม จ านวน 6 คืน 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศอินเดีย ท่านละ 3500 บาท  
 ค่าภาษีสนามบินทั้งใน และ ต่างประเทศ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยายชมตามโปรแกรม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ความรู้บรรยายชมเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 



 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) 
 

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

หมายเหต ุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการท่ีเสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศน้ันๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาล
ท่ีเปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีท่ีไม่สามารถ
เข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตาม
ความเหมาะสม  ทั้งนีจ้ะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ   
*** ในกรณีท่ีเกดิการล่าช้า หรือ ยกเลกิเท่ียวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการจัดการของ
บริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่าอนิเดีย  (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) 
 

สถานท่ีรับย่ืนวีซ่าอนิเดีย   ทุกท่านต้องไปสแกนนิว้มือ   
ชั้น 10 อาคาร  P.S.TOWER 
ถนน สุขมุวิท 21  (ซอยอโศก)  (อยูฝ่ั่งเดียวกบัธนาคารไทยพาณิชย ์และตึกชิโนไทย) 

 

 


