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อนิเดีย อาห์เมดาบาด-บูบาเนชวาร์ กอลกัตตา 
สักการะพระเขีย้วแก้ว และ พระบรมธาตุ 

16-23 ตุลาคม 2565 
 ไวท ์ เอเลแฟนท ์ ผูน้ ำในกำรจดัทวัร์แบบเจำะลึกทีละประเทศ มีควำมภูมิใจขอแนะน ำโปรแกรม
ท่องเท่ียว อินเดีย - อำห์เมดำบำด - บูเบเนสชวำร์ กอลกตัตำ  เป็นโปรแกรมท่ีสำม  หลงัจำกท่ีโปรแกรม 
อินเดีย - เดอลุกซ์ และ อินเดีย- มหำรำชำ  ไดส้ร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่ท่ำนสมำชิกมำแลว้ 
 น ำท่ำนชมศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัของหลำยศำสนำ  ไม่วำ่จะเป็น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ 
ควำมเช่ือท่ีถ่ำยทอดผำ่นทำงงำนทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ศิลปกรรม  และภำพลกัษณ์อ่ืนๆ  
 นอกจำกน้ี  ยงัจะไดเ้รียนรู้ถึงควำมเช่ือมโยงของวฒันธรรมอินเดีย ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทย
อยำ่งลึกซ้ึง  ไม่วำ่จะเป็นภำษำ หรือ วฒันธรรมกำรอยู ่ กำรกิน  
 จุดเด่นอีกอยำ่งของรำยกำรก็คือ  สถำนท่ีพกัท่ีเรำจดัใหน้ั้น  เป็นโรงแรมระดบัหำ้ดำว ซ่ึงแน่นอนวำ่
ท่ำนสมำชิกเลิกเป็นห่วงเร่ืองหอ้งพกัเหม็นๆ ไดอ้ยำ่งแน่นอน  รวมถึงอำหำรซ่ึงเรำไดจ้ดัใหใ้นโรงแรมแทบ
ทุกม้ือ  จึงหมดห่วงเร่ืองควำมปลอดภยัได ้
 อีกคร้ังหน่ึงท่ีเรำใหค้วำมมัน่ใจแก่ท่ำนสมำชิกไดว้ำ่  กำรเดินทำงไปอินเดียคร้ังน้ีจะไม่ต่ำงไปจำก
กำรเดินทำงของ “มหำรำชำ” เลยทีเดียว 

ก าหนดการเดินทาง 16 – 23 ตุลาคม 2565  
วันแรกของการเดินทาง  วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม 2565   กรุงเทพ – เดล ี 
09.30 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ  เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์ อินดิโก  ROW G (ใชป้ระตู

ทำงเขำ้อำคำรหมำยเลข  3 ) 

12.20 น. ออกเดินทำงโดย เท่ียวบินท่ี 6E-86 มุ่งหนำ้สู่ เดล ี (DELHI)  (ใชเ้วลำบินประมำณ 4.30 
ชัว่โมง) 

14.50 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติอินทิรำ คำนธี (INDIRA GHANDI INTERNATIONAL  AIRPORT) 
เดลี  ผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง  (ตำมเวลำทอ้งถ่ิน  ซ่ึงชำ้กวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
30 นำที)  หลงัจำกนั้นน ำท่ำนอินเพื่อเดินทำงต่อไปยงัเมือง อำห์เมดำบำด   

17.20 น. ออกเดินทำงโดยเท่ียวบินท่ี 6E -6939  ของสำยกำรบิน อินดิโก แอร์ มุ่งหนำ้สู่เมือง อำห์เม
ดำบำด  

18.55 น. ถึงเมืองอำห์เมดำบำด น ำเขำ้พกัโรงแรม HYATT REGENCY หรือ ระดบัเดียวกนั 
20.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีโรงแรม    

วันทีส่องของการเดินทาง วันจันทร์ ท่ี 17 ตุลาคม 2565    อาห์เมดาบาด 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 



เชำ้ น ำท่ำนเดินทำงชมเมืองอำห์เมดำบำด  ตำมเส้นทำง Heritage walk  เร่ิมตอ้นดว้ยกำรชม 
สุเหร่ำ วนัศุกร์ของ อำห์มดั ชำห์ ผูก่้อตั้งเมือง อำห์เมดำบำด หลงัจำกท่ีสำมำรถท ำสงครำม
ไดช้ยัชนะเหนือ กองทพัของรำชบุตร ชำว
ฮินดู   และ ตั้งช่ือเมืองตำมช่ือของ
พระองคว์ำ่ อำห์เมดำบำด  สุเหร่ำวนัศุกร์ 
เป็นสุเหร่ำท่ีค่อนขำ้งแปลก เพรำะเป็น
สุเหร่ำของศำสนำอิสลำม แต่ใช้
สถำปัตยกรรมแบบฮินดูโบรำณ  น ำเดิน
ชมสภำพเมืองในตอนเชำ้ท่ีชีวิตตก ำลงัจะ
เร่ิมตน้  ผูค้นก ำลงัจดัแจงร้ำนคำ้ของ
ตวัเองเพื่อเตรียมคำ้ขำย  ชมสถำปัตยก์รรมหลำกหลำยยคุ หลำยสมยั  เช่น  ศิลป์ของ
โปรตุเกส  สเปน  ฝร่ังเศส  เป็นตน้  
เรำจะเดินผำ่นประตูสำมช่อง  ท่ีมีประวติัศำสตร์เช่ือมโยงกบัควำมเช่ือในสมยัโบรำณ  ท่ี
ประตูดงักล่ำว จะมีไฟดวงเล็กๆเก็บรักษำเอำไวใ้นก ำแพง  ไฟดวงน้ีถูกจึดติดมำนำนหลำย
ร้อยปีแลว้  และ จะยงัคงจุดติดอยู่ตลอดไป  โดยมีชำยผูห้น่ึงท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลไฟดวงน้ี  ขอ
เชิญท่ำนยอ้นอดีตเพื่อเรียนรู้วำ่  เขำเป็นใคร  และ  ท ำไมตอ้งรักษำไฟดวงน้ีเอำไวเ้สมอ 
ชมบำ้นท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีพ  ำนกัของ 
ท่ำนมหำตมะ คำนธี  ก่อนท่ีท่ำนจะเดินน ำ
ชำวอินเดียมุ่งหนำ้ไปยงัชำยทะเล เพื่อผลิต
เกลือจำกน ้ำทะเล  เป็นหน่ึงในกลยทุธเพื่อ
เรียกร้องอิสรภำพจำกองักฤษ  เพรำะในยคุ
นั้น  องักฤษมีขอ้หำ้มไม่ใหช้ำวอินเดียผลิต
เกลือจำกทะเล  จะมีก็เพียงแต่รัฐบำล
องักฤษเท่ำนั้นท่ีสำมำรถผลิตได ้ กำรเดินคร้ังน้ี เรียกขำนกนัต่อมำวำ่ สัตยะกรำหะ  
(SATYAGRAHA)  

13.00 น.. รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีโรงแรม   
จำกนั้นน ำชม  วิหำร อคัชำร์ดำม (AKSHARDHAM 
TEMPLE)  เป็นวิหำรขนำดใหญ่ของศำสนำฮินดู 
สร้ำงตำมแรงบนัดำลใจของ YOGIJI MAHARAJ  
ซ่ึงเป็นผูสื้บทอดต ำแหน่งทำงจิตวิญญำณคนท่ี 4 ของ 
มหำเทพ สวำมินำรำยนั (LORD 
SWAMINARAYAN) จำกนั้นน ำชม วิหำรฮุธธีซิง 
(HUTHEESING TEMPLE) ซ่ึงเป็นวิหำรในศำสนำ
เชน ท่ีมหำวีระเป็นผูก่้อตั้ง   เน่ืองจำกผูน้บัถือศำสนำ
เชนส่วนใหญ่มกัจะเป็นพ่อคำ้  คนรวย  ดงันั้น  วิหำร



เชนส่วนใหญ่จึงมกัจะมีควำมสวยงำมดว้ยผลงำนกำรแกะสลกัภำยในวิหำร จำกนั้น น ำท่ำน
เดินทำงกลบัโรงแรม 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำท่ี  โรงแรม HYATT REGENCY   

วันทีส่ามของการเดินทาง วันองัคาร ท่ี 18 ตุลาคม 2565    อาห์เมดาบาด 
0800 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม   
 เดินทำงไปชม  วิหำรสุริยะเทพแห่งโมเดนำ (MODHERA SUN TEMPLE)  เป็นหน่ึงในเจ็ด

วิหำรสุริยะเทพท่ีสร้ำงในอินเดีย  สร้ำงในช่วงปีค.ศ. 1026 – 1027  โดยกษตัริย ์พิมำ ท่ี 1 
(BHIMA I)ในสมยัรำชวงศ ์ ชวัลุกยำ (CHAULUKYA DYNASTY) เป็นวิหำรท่ีสร้ำงตำม
แบบสถำปัตยกรรมวิหำรของอินเดีย  มีมณฑปส ำคญัส ำหรับรูปเคำรพของเทพเจำ้  และ 
มณฑป ส ำหรับใหน้กัดนตรี และ นำงระบ ำเล่นดนตรีและร ำถวำยเทพเจำ้  ถดัออกมำก็เป็น 

อำคำรเก็บน ้ำใตดิ้น  ท่ีสร้ำงอยำ่งสวยงำมเกินกวำ่จะ

เป็นบ่อเก็บน ้ำ  เพรำะเตม็ไปดว้ยรูปสลกัท่ีท ำอยำ่ง
ละเอียดประณีต   มีควำมลืมลงไปจำกพื้นดินเท่ำกบั อำคำร 5 ชั้น  นอกจำกจะใชใ้นกำรเก็บ
กกัน ้ำส ำหรับฤดูแลง้แลว้  ยงัใชส้ ำหรับกำรบูชำเทพเจำ้อีกดว้ย    

13.00 น. รับประทำนอำหำรเท่ียง  
 น ำชม  อำคำรเก็บน ้ำโบรำณ  รำนี คี วำฟ(RANI KI VAV) ตั้งอยูไ่ม่ห่ำงจำกแม่น ้ำ สรัสวำตี 

เท่ำไหร่นกั  เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 2014  อำคำรใตดิ้น
หลงัน้ี  สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ กษตัริย ์ บิ
มำ ท่ี 1 โดย รำชินี อุดำยำมำติ ซ่ึงเป็นมเหสี
ของพระองค ์   มีควำมยำว 65 เมตร  กวำ้ง 
20 เมตร และ ลึก28 เมตรมีทั้งหมด 7 ชั้น  
ไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นผลงำน
สถำปัตยกรรมท่ีละเอียดอ่อน และ สวยงำม
ท่ีสุดอนัหน่ึงของแควน้ กุจำรำช  น ำท่ำน
ค่อยๆเดินลงไปทีละชั้น  ซ่ึงยิง่เดินลึกลง
ไป  อำกำศก็จะเยน็ลงเร่ือยๆ  เพลิดเพลินกบัภำพแกะสลกัจำมผนงั และ เสำหินท่ีเรียงรำยไป
ทัว่  มี เร่ืองรำว ต ำนำนของเทพเจำ้องคต์่ำงๆท่ีจะท ำให้ท่ำนไดเ้ขำ้ใจควำมคิดของศำสนำ
ฮินดูไดอ้ยำ่งดียิง่ขึ้น  จำกนั้นเดินทำงกลบัท่ีพกั  



19.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีโรงแรมท่ีพกั โรงแรม  HYATT REGENCY   

วันทีส่ี่ของการเดินทาง   วันพุธ ท่ี 19 ตุลาคม 2565  อาห์เมดาบาด 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม   

น ำท่ำนเดินเทำ้เพื่อชมเมืองอำห์เมดำบำด  
และชม อำคำรเก็บน ้ำใตดิ้น อะดำลำจ 
(ADALAJ STEPWELL) เป็นบ่อเก็บน ้ำ
ขนำดใหญ่ท่ีอยูใ่นหมู่บำ้น อะดำลำจ   
สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1498 หรือประมำณ 
500 ปีท่ีแลว้  เป็ นเป็นอนุสรณ์สถำนท่ี 
รำชินี รูดำเทวี (QUEEN RUDADEVI)      
สร้ำงขึ้นอุทิศแด่ รำนำ เวียร์ ซิงคห์(RANA VEER SINGH)  พระสวำมีของพระนำง  เป็น
อำคำรเก็บน ้ำใตดิ้น ท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งในเร่ืองควำมสวยงำมตำมแบบศิลปะของอินเดียน    

13.00 น. รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีโรงแรม  
 จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงของฝำกทำงบำ้น ก่อนท่ีจะเดินทำงไปสนำมบิน  

17.35 น. ออกเดินทำงโดยสำยอินดิโก  เท่ียวบินท่ี 6E 6391  มุ่งหนำ้สู่ เมือง บูบาเนสชวาร์   
19.45 น  ถึงเมือง บูบาเนสชวาร์ 

บูบำเนสชวำร์ เป็นเมืองเก่ำแก่ตั้งแต่ก่อนสมยัพระเจำ้อโศกมหำรำช  ตอนนั้น  อำณำจกัรท่ี 
ยิง่ใหญ่ของแควน้โอริสสำ ก็คือ อำณำจกัร คำลิงกำ   ในช่วงท่ีเมืองบูบำเนสชวำร์ มีควำม
เจริญรุ่งเรืองนั้น  เมืองน้ีเคยมีวิหำรทำงศำสนำฮินดูอยูเ่ตม็ไปทั้งเมืองเก่ำ  ประมำณวำ่  วิหำร
ในเมืองน้ีมีไม่ต ่ำกวำ่ 10,000 วิหำรเลยทีเดียว แต่ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงประมำณ 600 – 700 

วิหำรเท่ำนั้น  น ำเขำ้โรงแรมท่ีพกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI  
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีโรงแรมท่ีพกั  

วันทีห้่าของการเดินทาง   วันพฤหัสฯ ท่ี 20 ตุลาคม 2565   บูบาเนสชวาร์ 

0800 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม  
 เดินทำงไปยงั  ละลิตคีรี(LALITGIRI) 

ศูนยก์ลำงทำงศำสนำพุทธท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดใน
แควน้โอริสสำ   และเป็นหน่ึงในสำม
สถำนท่ีส ำคญัทำงศำสนำพุทธ  สำม
สถำนท่ีดงักล่ำว  ประกอบไปดว้ย  ละลิต
คีรี  รัตนะคีรี และ อุทยัคีรี ท่ีเช่ือ มต่อกนั
เป็นสำมเหล่ียมท่ีสำมำรถเดินทำงไปมำหำ
สู่กนัได ้ เร่ิมมีพระสงฆจ์ ำพรรษำท่ีน่ีตั้งแต่
ปลำยยคุของพระเจำ้อโศกมหำรำช คือประมำณ 300 ปีก่อนคริสตกำล หรือ 2300 ปีท่ีแลว้
เร่ือยลงมำจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 13 หรือประมำณ ปีค.ศ. 1400 หรือ ประมำณ 600 ปีท่ีแลว้  



เป็นสถำนท่ีท่ีพระถงัซมัจัง๋ ไดบ้นัทึกเอำไวใ้นบนัทึกของท่ำนตอนท่ีท่ำนเดินทำงมำอญัเชิญ
พระไตรปิฎกท่ีอินเดียน้ีดว้ย    

 น ำชมอำรำมท่ีพระสงฆเ์คยใชจ้ ำพรรษำ และ ศึกษำพระธรรมวินยัเม่ือพนักวำ่ปีท่ีแลว้  และ 

ชมสถูปและท่ีประชุมสงฆใ์นสมยันั้น   แต่ท่ี
ส ำคญัก็คือ   ขอเชิญนมสักำรพระเขี้ยวแกว้ และ พระธำตุส่วนกะโหลกของพระพุทธเจำ้  ซ่ึง
แต่เดิมเคยมีอยูใ่นสถูปเจดียท่ี์ ละลิตคีรี 3 องคด์ว้ยกนั คือ  พระเขี้ยวแกว้ 2 องค ์ และ พระ
ธำตุกระโหลกอีก 1 องค ์  แต่พระเขี้ยวแกว้องคห์น่ึงถูกอญัเชิญไปประดิษฐำนท่ีเมืองแคนด้ี 
ประเทศศรีลงักำ   จำกนั้น  น ำชม และ สักกำระสถูปเจดียท่ี์เคยบรรจุพระธำตุดงักล่ำว  

12.00 น. รับประทำนอำหำรเท่ียง 
 จำกนั้นชม รัตนะคีรี (RATNAGIRI) ซ่ึง

เป็นศำสนสถำนส ำคญัทำงศำสนำพุทธท่ี
อยูแ่ควน้โอริสสำ  เป็นหมู่อำรำมท่ีใชใ้น
กำรปฎิบติัธรรม และ จ ำวดัของพระสงฆ ์ 
และมีขนำดใหญ่โตกวำ่ท่ีละลิตคีรี  เป็น
ยคุท่ีศิลปะของฮินดูเร่ิมแทรกซึมเขำ้
มำแลว้  แต่ก็เป็นศิลปะท่ีสวยงำมยิง่  
จำกนั้นเดินทำงกลบับูบำเนสชวำร์   
ระหวำ่งทำง  น ำชม  ถ ้ำขดุเป็นอำรำมทำงศำสนำพุทธ  แบบเดียวกบัถ ้ำเอลลลอร่ำ ท่ีเมืองออ
รังกำบำด  เรียกวำ่  อุไดกีรี(UDAYAGIRI)  และ คนัดำกีรี(KHANDAGIRI) ซ่ึงมีศิลปะท่ี
แตกต่ำงไปจำกท่ีเอลลอร่ำพอสมควร  

19.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีโรงแรมท่ีพกั  โรงแรม TRIDENT BY OBEROI  หรือระดบั
เดียวกนั  

วันทีห่กของการเดินทาง   วันศุกร์ ท่ี 21 ตุลาคม 2565   บูบาเนสชวาร์ 

0800 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
 น ำท่ำนเดินทำงไปชม วิหำรแห่งเทพีทั้ง 64 องค ์(64 YOGINI TEMPLE)  ซ่ึงเป็นวิหำรท่ีรูป

สลกัของเทพีทั้ง 64 ปำง ซ่ึงทัว่ทั้งประเทศอินเดียจะมีเพียง 4 แห่งเท่ำนั้น  เพรำะฉะนั้น  ถือ
วำ่เป็นโชคดีมำกท่ีเรำจะมีโอกำสไดช้มวิหำรส ำคญัน้ี  ท่ำนจะตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำม
แปลกประหลำดพิสดำรของอำคำรวิหำร  และ รำยละเอียดค ำบรรยำยของท่ีมำของวิหำรน้ี



อยำ่งละเอียด    จำกนั้น เดินทำงไปชม ศิลำจำรึกของพระเจำ้อโศก มหำรำช กษตัริยท่ี์มี

คุณูปกำรต่อกำรอยูร่อดของศำสนำพุทธ
จนถึงทุกวนัน้ี   ขอเชิญรับฟังรำยละเอียดของศิลำจำรึกท่ีพระองคไ์ดส้ร้ำงเอำไวห้ลงัจำกท ำ
สงครำมไดช้ยัชนะต่กบัอำณำจกัรคำลิงกำ  และท ำใหท้หำรของทั้งสองฝ่ำยลม้ตำยเป็นเบือ  
เฉพำะทหำรของฝ่ำย คำลิงกำ ก็เสียชีวิตไปประมำณ 
150,000 คน  นอนตำยเตม็สนำมรบ  จำรึกดงักล่ำว 
พระเจำ้อโศกมหำรำช ไดโ้ปรดใหส้ร้ำงเอำไวใ้นทุกๆ
ท่ี ท่ีพระองคไ์ปท ำสงครำมไดช้ยัชนะ ตั้งแต่
อฟักำนิสถำน เร่ือยมำยงัปำกีสถำนปัจจุบนั และ ลงมำ
จนถึงแควน้โอริสสำ  แต่ส่ิงหน่ึงในจำรึกท่ีน่ี ท่ี
แตกต่ำงไปจำกจำรึกท่ีอ่ืนก็คือ  ยอ่หนำ้ 3 ยอ่หนำ้ท่ี
หำยไป  ซ่ึงเป็นเร่ืองรำวเก่ียวกบัสงครำมคำลิงกำ  
ท ำไมถึงหำยไป  ไปติดตำมกนัไดท่ี้สถำนท่ีจริงกนั  
และเหนือศิลำจำรึกดงักล่ำวขึ้นไปก็คือ  รูปสลกัจำกหินเป็นรูปชำ้ง อยูสู่งเด่นเป็นสง่ำ  ซ่ึง
พระองคโ์ปรดให้แกะสลกัขึ้นมำ  เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกำรท่ีพระองคห์นัมำนบัถือศำสนำ
พุทธ และท ำใหท้ศันคติของพระองคเ์ปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง  เชิญสัมผสับรรยำกำศยอ้น
ยคุไปสู่เม่ือ 2300 ปีท่ีแลว้ของพระเจำ้อโศก กบัไกดผ์ูช้  ำนำญเส้นทำงของเรำ  

 จำกนั้น เดินทำงไปรับประทำนอำหำร
เท่ียงท่ีภตัตำคำร    

 เดินทำงไปชม วิหำรสุริยะเทพ โคนำร์ค (KONARK SUN TEMPLE) เป็นวิหำรทำงศำสนำ
ฮินดูท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึง  จนไดรั้บกำรประกำศเป็น  มรดกโลก 



(WORLD HERITAGE) ของเมือง โอริสสำ  วิหำรหลงัน้ี  สร้ำงดว้ยหินทรำยแกะสลกัทั้ง
หลงั   ตำมต ำนำนบอกวำ่  สร้ำงโดยพระเจำ้ นรสิงห์เทพ(KING NARASIMHADEVA) เม่ือ
ศตวรรษท่ี 13 หรือประมำณ 700 ปีท่ีแลว้ 
ตรงกบัประเทศไทยในสมยัสุโขทยั  อนั
เป็นยคุท่ีศำสนำฮินดูก ำลงัฟ้ืนฟูกลบัมำจน
ไดรั้บควำมนิยมแซงหนำ้ศำสนำพุทธแลว้    

 วิหำรสุริยะเทพ  สร้ำงตำมแนวควำมคิด
ของฮินดูวำ่  สุริยะเทพ(SURYA) จะชกัรถ
มำ้ไปในทอ้งฟ้ำตั้งแต่เชำ้จนพระอำทิตย์
ตก จึงท ำเป็นรูปทรงรถมำ้ ท่ีมีลอ้ทั้งหมด 24 ลอ้  แต่ละลอ้มีขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 3 เมตร   
และท่ีส ำคญัและเป็นจุดเด่นของวิหำรน้ีก็คือ  ลอ้ดงักล่ำว ยงัสำมำรถบอกเวลำของวนัได้
ดว้ย  มีลกัษณะเหมือนนำฬิกำแดดของยโุรป   แต่มีรำยละเอียดมำกกวำ่  กล่ำวคือ นอกจำก
บอกชัว่โมงแลว้  ยงัสำมำรถบอกนำทีไดอี้กดว้ย  เรำจะไปเรียนรู้กำรบอกเวลำดงักล่ำว
ดว้ยกนั  จบโปรแกรมชม น ำท่ำนเดินทำงกลบับูบำเนสชวำ 
รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีโรงแรม 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  วันเสาร์ ท่ี 22 ตุลาคม 2565  บูบาเนสชวาร์–โกลกาตา 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้   
 น ำท่ำนเดินชมเมืองตำมเส้นทำง HERTITAGE WALK เพื่อชมเมืองบูบำเนสชวำร์  น ำชม 

หมู่วิหำร มุคเตสชวำ (MUKTESHWAR TEMPLE) ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นอญัมณีแห่ง
แควน้โอริสสำ  เป็นวิหำรท่ีสร้ำงขึ้นดว้ยหินทรำยสีแดงตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10  เพื่อถวำย
แด่มหำเทพศิวะ ใชเ้วลำสร้ำงอยูน่ำน 25 ปี   แมว้ำ่จะเป็นวิหำรท่ีมีขนำดไม่ใหญ่นกั  แต่
รำยละเอียดของกำรตกแต่งประดบัประดำดว้ยกำรแกะสลกัท่ีลงในรำยละเอียด อยำ่งอ่อน

ชอ้ยตำมตวัอำคำร  ลว้นแต่แสดงใหเ้ห็นถึง
ฝีมือของช่ำงสกุล นำกำรำ(NAGARA ARCHITECTURE) ตำมรูปแบบสถำปัตยกรรมของ
คำลิงกำ  และแน่นอนวำ่  ยอ่มจะตอ้งมีรูปสลกัท่ีน ำมำจำกต ำรำ กำมสูตร ท่ีเก่ำแก่ของฮินดู
อยูด่ว้ย   ท ำไมถึงตอ้งมีรูปสลกัเหล่ำน้ี   ขอเชิญรับฟังประวติัควำมเป็นมำของรูปสลกั  และ
เร่ืองรำวต่ำงๆ   วิหำรมุคเตสชวำ เป็นท่ีเล่ืองลือของชำวทอ้งถ่ินวำ่  เป็นวิหำรส ำหรับขอลูก
ของผูห้ญิงท่ีแต่งงำนแลว้ไม่มีลูก สร้ำงขึ้นเพื่อถวำยแด่เทพศิวะ  เม่ือศตวรรษท่ี 10  เป็น



วิหำรท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งในเร่ืองควำมสวยงำม และ ประณีตบรรจงในกำรสร้ำงและ
แกะสลกั วำ่เป็น  อญัมณีแห่งรัฐโอดิสสำ   จำกนั้น  น ำท่ำนชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของรัฐโอดิส
สำ   

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
12.30 น. ออกเดินทำงไปสนำมบิน เพื่อเช็คอินเดินทำงไปเมืองกอลกตัตำ  

14.20 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน อินดิโก 6E-7584  มุ่งหนำ้สู่สนำมบิน กอลกตัตำ 

15.20 น. ถึงสนำมบินกอลกตัตำ   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั HYATT REGENCY HOTEL 

วันที่แปดของการเดินทาง  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  โกลกตัตา -กรุงเทพ  
08.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
 น ำชมเมืองกอลกตัตำ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียในช่วงท่ีอยูภ่ำยใต้

กำรปกครองขององักฤษ  ดงันั้น  เมืองน้ีจึงมีควำมส ำคญัทั้งในแง่กำรเมือง  และ เศรษฐกิจ
ต่อองักฤษท่ีมำปกครอง  จนองักฤษสถำปนำรัฐเบงกอลตะวนัตกใหเ้ป็น เบงกอล เพรสซิ
เดนซ่ี  เป็นแหล่งอำหำรส ำคญัท่ีส่งกลบัไปยงัองักฤษ  นอกจำกน้ี  รัฐเบงกอลตะวนัตก ยงั

เป็นแหลำงรวมของปัญญำชนอินเดียในกำรต่อสู้เพื่อเอกรำชของอินเดียมำชำ้นำนดว้ย   น ำ
ชมวิหำร ดกัชินเนสสชวำ (DAKSHINESWAR KALI TEMPLE) วิหำรท่ีสร้ำงขึ้นเพื่อถวำย
แด่พระแม่กำลี อนัเป็นท่ีเคำรพของชำวเบงกอลตะวนัตก จนมีเทศกำลเฉพำะท่ีเรียกวำ่  
เทศกำล กำลี บูชำ  วิหำรหลงัน้ีอำยกุวำ่ 150 ปี ตั้งอยูริ่มแม่น ้ำฮุคลี มีสถำปยกรรมท่ีสวยงำม
มำก  จำกนั้นชมวิหำร เบลลู (BELURMATH) เป็นวิห ำรอำยรุ่วม 100 ปีท่ีเป็นศูนยก์ลำง 
หรือส ำนกังำนใหญ่ของ บรรดำวิหำรรำมำกฤษณะ ท่ีไดรั้บควำมเคำรพจำกชำวอินเดียเป็น
อยำ่งมำก  ก่อตั้งโดย สวำมี วิเวกอนนัดำ (SWAMI VIVEKANANDA) ปัญญำชนคนส ำคญั
ของศำสนำฮินดูผูมี้ควำมคิดท่ีเฉียบคม ไดน้ ำเอำแนวคิดของศำสนำฮินดูไปเผยแพร่ในยโุรป 
และ อเมริกำ จนเรียกควำมสนใจอยำ่งมำกจำกทั้งสองทวีป  

12.30 น. รับประทำนอำหำรท่ีโรงแรมโอเบอรอย   



13.30 o” น ำชมเมืองกอลกตัตำ  ชม อนุสรณ์สถำนของพระนำงวิคตอเรีย(VICTORIA MEMPRIAL)  
จำกนั้นชม พิพิทภณัฑก์อลกตัตำ ซ่ึงไดจ้ดัส่วนหน่ึงส ำหรับแสดงพระบรมธำตุของพระ
พระพุทธเจำ้  และ กล่อง
บรรจุพระบรมธำตุ ขอเชิญ
ท่ำนสมำชิกถวำยบูชำต่อ
พระบรมธำติของ
พระพุทธเจำ้  จำกนั้นน ำชม 
ท่ำน ้ำของรำชส ำนกัองักฤษ 
หรือ ท่ีเรียกช่ืออยำ่งเป็น
ทำงกำรวำ่  ท่ำน ้ำปรินเซป 
(PRINSEP GHAT) ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำฮุคลี  ช่ือของท่ำน ้ำแห่งน้ีตั้งตำมช่ือของ เจมส์ ปรินเซป ผู ้
มีคุณูปกำรต่อศำสนำพุทธเป็นอยำ่งยิง่  เพรำะเป็นคนแรกท่ีแปลศิลำจำรึกของพระเจำ้อโศก 
มหำรำช ท่ีจำรึกเก่ียวกบัศำสนำพุทธ จนท ำใหป้ระวติัศำสตใ์นส่วนของศำสนำพุทธมีควำม
กระจ่ำงมำกขึ้น  จำกนั้นชม สะพำนฮำวรำห์ (HOWRAH BRIDGE) ท่ีขำ้มแม่น ้ำฮุคลี ซ่ึง
เป็นสำขำหน่ึงของแม่น ้ำคงคำ   จำกนั้นน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงของพื้นเมืองท่ีตลำดใหม่  (NEW 
MARKET)   

18.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ   จำกนั้นเดินทำงต่อไปยงัสนำมบิน  

21.10 น ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน แอร์อินดิโก เท่ียวบินท่ี 6E -77 มุ่งหนำ้สู่สนำมบินสุวรรณภูมิ   
01.15 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ และ ควำมประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  

 ผูใ้หญ่ท่ำนละ   109,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

 เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ขวบ 88,000 บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่อีก 2ท่ำน) 
 พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 16,000 บาท 
อตัรานีร้วม ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เดลี , กอลกตัตำ-กรุงเทพฯ สำยกำรบินแอร์ อินดิโก ชั้นประหยดั 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ สำยกำรบินแอร์ ดินดิโกตำมท่ีระบุในรำยกำร  ชั้นประหยดั 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงท่ีโหลดขึ้นเคร่ืองท่ำนละ 20 กิโลกรัม  
 ค่ำท่ีพกัอยำ่งดีในประเทศอินเดียตำมท่ีระบุในโปรแกรม จ ำนวน 7 คืน 
 ค่ำอำหำรอยำ่งดีทุกม้ือตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ำบตัรผำ่นประตูเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศอินเดีย ท่ำนละ 3500 บำท  
 ค่ำภำษีสนำมบินทั้งใน และ ต่ำงประเทศ 
 ค่ำทิปต่ำงๆตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยำยชมตำมโปรแกรม 



 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ควำมรู้บรรยำยชมเป็นภำษำไทยตลอดรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท (สำมลำ้นบำทถว้น) 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่ำหนงัสือเดินทำง  
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกท่ีระบุ  
 ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีดเส้ือผำ้  
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเกินจำกท่ีสำยกำรบินก ำหนดท่ำนละ 20 กิโลกรัม    
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 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  (ผูเ้ดินทำงตอ้งไปสแกนน้ิวมือท่ีสถำนทูตอินเดีย) 
 1. หนงัสือเดินทำง มีอำยุเหลือใชง้ำนเกิน 6 เดือนนบัจำกวนัเดินทำง  
 2. รูปถ่ำยสี พื้นหลงัขำว  ขนำด 2 x 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป ขนำดใบหนำ้ 70 – 80 % 
 3. ส ำเนำบตัรประชำชน ท่ีชดัเจน ส ำหรับยืน่ใหส้ถำนทูต 2 ชุด  

4. กรอกรำยละเอียดส่วนตวั  (ทำงบริษทัฯ จะส่งใหภ้ำยหลงัจำกท่ีจองเรียบร้อยแลว้) 
เง่ือนไขการจอง 

1. มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง  
2. ค่ำเดินทำงส่วนท่ีเหลือ  ช ำระก่อนเดินทำง 15 วนั 
กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวิทย ์ ชีรวินิจ 

 ธนำคำร  กสิกรไทย   สำขำซอยจำรุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-86137-1 
หรือ ธนำคำรกรุงเทพ     สำขำ อำคำรวำนิช ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 


