ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่
โทร. 088 578 6666 LINE ID 14092498 หรื อ โทร 092 926 9265

อินเดีย อาห์ เมดาบาด-บูบาเนชวาร์ กอลกัตตา
สักการะพระเขีย้ วแก้ว และ พระบรมธาตุ
16-23 ตุลาคม 2565
ไวท์ เอเลแฟนท์ ผูน้ ำในกำรจัดทัวร์แบบเจำะลึกทีละประเทศ มีควำมภูมิใจขอแนะนำโปรแกรม
ท่องเที่ยว อินเดีย - อำห์เมดำบำด - บูเบเนสชวำร์ กอลกัตตำ เป็ นโปรแกรมที่สำม หลังจำกที่โปรแกรม
อินเดีย - เดอลุกซ์ และ อินเดีย- มหำรำชำ ได้สร้ำงควำมประทับใจให้แก่ท่ำนสมำชิกมำแล้ว
นำท่ำนชมศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันของหลำยศำสนำ ไม่วำ่ จะเป็ น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ
ควำมเชื่อที่ถ่ำยทอดผ่ำนทำงงำนทำงด้ำนสถำปัตยกรรม ศิลปกรรม และภำพลักษณ์อื่นๆ
นอกจำกนี้ ยังจะได้เรี ยนรู ้ถึงควำมเชื่อมโยงของวัฒนธรรมอินเดีย ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย
อย่ำงลึกซึ้ง ไม่วำ่ จะเป็ นภำษำ หรื อ วัฒนธรรมกำรอยู่ กำรกิน
จุดเด่นอีกอย่ำงของรำยกำรก็คือ สถำนที่พกั ที่เรำจัดให้น้ นั เป็ นโรงแรมระดับห้ำดำว ซึ่งแน่นอนว่ำ
ท่ำนสมำชิกเลิกเป็ นห่วงเรื่ องห้องพักเหม็นๆ ได้อย่ำงแน่นอน รวมถึงอำหำรซึ่งเรำได้จดั ให้ในโรงแรมแทบ
ทุกมื้อ จึงหมดห่วงเรื่ องควำมปลอดภัยได้
อีกครั้งหนึ่งที่เรำให้ควำมมัน่ ใจแก่ท่ำนสมำชิกได้วำ่ กำรเดินทำงไปอินเดียครั้งนี้จะไม่ต่ำงไปจำก
กำรเดินทำงของ “มหำรำชำ” เลยทีเดียว

กาหนดการเดินทาง
16 – 23 ตุลาคม 2565
วันแรกของการเดินทาง วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม 2565

กรุงเทพ – เดลี

09.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์ อินดิโก ROW G (ใช้ประตู
ทำงเข้ำอำคำรหมำยเลข 3 )

12.20 น.

ออกเดินทำงโดย เที่ยวบินที่ 6E-86 มุ่งหน้ำสู่ เดลี (DELHI) (ใช้เวลำบินประมำณ 4.30
ชัว่ โมง)
ถึงสนำมบินนำนำชำติอินทิรำ คำนธี (INDIRA GHANDI INTERNATIONAL AIRPORT)
เดลี ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง (ตำมเวลำท้องถิ่น ซึ่งช้ำกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
30 นำที) หลังจำกนั้นนำท่ำนอินเพื่อเดินทำงต่อไปยังเมือง อำห์เมดำบำด

14.50 น.

17.20 น.
18.55 น.
20.00 น.

ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 6E -6939 ของสำยกำรบิน อินดิโก แอร์ มุ่งหน้ำสู่เมือง อำห์เม
ดำบำด
ถึงเมืองอำห์เมดำบำด นำเข้ำพักโรงแรม HYATT REGENCY หรื อ ระดับเดียวกัน
รับประทำนอำหำรค่ำที่โรงแรม

วันทีส่ องของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565
07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม

อาห์ เมดาบาด

เช้ำ

13.00 น..

นำท่ำนเดินทำงชมเมืองอำห์เมดำบำด ตำมเส้นทำง Heritage walk เริ่ มต้อนด้วยกำรชม
สุ เหร่ ำ วันศุกร์ของ อำห์มดั ชำห์ ผูก้ ่อตั้งเมือง อำห์เมดำบำด หลังจำกที่สำมำรถทำสงครำม
ได้ชยั ชนะเหนือ กองทัพของรำชบุตร ชำว
ฮินดู
และ ตั้งชื่อเมืองตำมชื่อของ
พระองค์วำ่ อำห์เมดำบำด สุเหร่ ำวันศุกร์
เป็ นสุเหร่ ำที่ค่อนข้ำงแปลก เพรำะเป็ น
สุเหร่ ำของศำสนำอิสลำม
แต่ใช้
สถำปัตยกรรมแบบฮินดูโบรำณ นำเดิน
ชมสภำพเมืองในตอนเช้ำที่ชีวิตตกำลังจะ
เริ่ มต้น
ผูค้ นกำลังจัดแจงร้ำนค้ำของ
ตัวเองเพื่อเตรี ยมค้ำขำย ชมสถำปัตย์กรรมหลำกหลำยยุค หลำยสมัย เช่น ศิลป์ ของ
โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส เป็ นต้น
เรำจะเดินผ่ำนประตูสำมช่อง ที่มีประวัติศำสตร์เชื่อมโยงกับควำมเชื่อในสมัยโบรำณ ที่
ประตูดงั กล่ำว จะมีไฟดวงเล็กๆเก็บรักษำเอำไว้ในกำแพง ไฟดวงนี้ถูกจึดติดมำนำนหลำย
ร้อยปี แล้ว และ จะยังคงจุดติดอยู่ตลอดไป โดยมีชำยผูห้ นึ่งที่ทำหน้ำที่ดูแลไฟดวงนี้ ขอ
เชิญท่ำนย้อนอดีตเพื่อเรี ยนรู ้วำ่ เขำเป็ นใคร และ ทำไมต้องรักษำไฟดวงนี้ เอำไว้เสมอ
ชมบ้ำนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่พำนักของ
ท่ำนมหำตมะ คำนธี ก่อนที่ท่ำนจะเดินนำ
ชำวอินเดียมุ่งหน้ำไปยังชำยทะเล เพื่อผลิต
เกลือจำกน้ ำทะเล เป็ นหนึ่งในกลยุทธเพื่อ
เรี ยกร้องอิสรภำพจำกอังกฤษ เพรำะในยุค
นั้น อังกฤษมีขอ้ ห้ำมไม่ให้ชำวอินเดียผลิต
เกลือจำกทะเล
จะมีก็เพียงแต่รัฐบำล
อังกฤษเท่ำนั้นที่สำมำรถผลิตได้ กำรเดินครั้งนี้ เรี ยกขำนกันต่อมำว่ำ สัตยะกรำหะ
(SATYAGRAHA)
รับประทำนอำหำรเที่ยงที่โรงแรม
จำกนั้นนำชม วิหำร อัคชำร์ ดำม (AKSHARDHAM
TEMPLE) เป็ นวิหำรขนำดใหญ่ของศำสนำฮินดู
สร้ำงตำมแรงบันดำลใจของ YOGIJI MAHARAJ
ซึ่งเป็ นผูส้ ื บทอดตำแหน่งทำงจิตวิญญำณคนที่ 4 ของ
มหำเทพ
สวำมินำรำยัน
(LORD
SWAMINARAYAN) จำกนั้นนำชม วิหำรฮุธธีซิง
(HUTHEESING TEMPLE) ซึ่งเป็ นวิหำรในศำสนำ
เชน ที่มหำวีระเป็ นผูก้ ่อตั้ง เนื่องจำกผูน้ บั ถือศำสนำ
เชนส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นพ่อค้ำ คนรวย ดังนั้น วิหำร

เชนส่ วนใหญ่จึงมักจะมีควำมสวยงำมด้วยผลงำนกำรแกะสลักภำยในวิหำร จำกนั้น นำท่ำน
เดินทำงกลับโรงแรม
19.30 น.

รับประทำนอำหำรค่ำที่ โรงแรม HYATT REGENCY

วันทีส่ ามของการเดินทาง วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565
0800 น.

13.00 น.

อาห์ เมดาบาด

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
เดินทำงไปชม วิหำรสุริยะเทพแห่งโมเดนำ (MODHERA SUN TEMPLE) เป็ นหนึ่งในเจ็ด
วิหำรสุริยะเทพที่สร้ำงในอินเดีย สร้ำงในช่วงปี ค.ศ. 1026 – 1027 โดยกษัตริ ย ์ พิมำ ที่ 1
(BHIMA I)ในสมัยรำชวงศ์ ชัวลุกยำ (CHAULUKYA DYNASTY) เป็ นวิหำรที่สร้ำงตำม
แบบสถำปัตยกรรมวิหำรของอินเดีย มีมณฑปสำคัญสำหรับรู ปเคำรพของเทพเจ้ำ และ
มณฑป สำหรับให้นกั ดนตรี และ นำงระบำเล่นดนตรี และรำถวำยเทพเจ้ำ ถัดออกมำก็เป็ น
อำคำรเก็บน้ ำใต้ดิน ที่สร้ำงอย่ำงสวยงำมเกินกว่ำจะ

เป็ นบ่อเก็บน้ ำ เพรำะเต็มไปด้วยรู ปสลักที่ทำอย่ำง
ละเอียดประณี ต มีควำมลืมลงไปจำกพื้นดินเท่ำกับ อำคำร 5 ชั้น นอกจำกจะใช้ในกำรเก็บ
กักน้ ำสำหรับฤดูแล้งแล้ว ยังใช้สำหรับกำรบูชำเทพเจ้ำอีกด้วย
รับประทำนอำหำรเที่ยง
นำชม อำคำรเก็บน้ ำโบรำณ รำนี คี วำฟ(RANI KI VAV) ตั้งอยูไ่ ม่ห่ำงจำกแม่น้ ำ สรัสวำตี
เท่ำไหร่ นกั เป็ นสิ่ งก่อสร้ำงที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2014 อำคำรใต้ดิน
หลังนี้ สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ กษัตริ ย ์ บิ
มำ ที่ 1 โดย รำชินี อุดำยำมำติ ซึ่งเป็ นมเหสี
ของพระองค์ มีควำมยำว 65 เมตร กว้ำง
20 เมตร และ ลึก28 เมตรมีท้ งั หมด 7 ชั้น
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ นผลงำน
สถำปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อน และ สวยงำม
ที่สุดอันหนึ่งของแคว้น กุจำรำช นำท่ำน
ค่อยๆเดินลงไปทีละชั้น ซึ่งยิง่ เดินลึกลง
ไป อำกำศก็จะเย็นลงเรื่ อยๆ เพลิดเพลินกับภำพแกะสลักจำมผนัง และ เสำหินที่เรี ยงรำยไป
ทัว่ มี เรื่ องรำว ตำนำนของเทพเจ้ำองค์ต่ำงๆที่จะทำให้ท่ำนได้เข้ำใจควำมคิดของศำสนำ
ฮินดูได้อย่ำงดียงิ่ ขึ้น จำกนั้นเดินทำงกลับที่พกั

19.30 น.

รับประทำนอำหำรค่ำที่โรงแรมที่พกั โรงแรม HYATT REGENCY

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
07.00 น.

13.00 น.
17.35 น.
19.45 น

19.00 น.

อาห์ เมดาบาด

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
นำท่ำนเดินเท้ำเพื่อชมเมืองอำห์เมดำบำด
และชม อำคำรเก็บน้ ำใต้ดิน อะดำลำจ
(ADALAJ STEPWELL) เป็ นบ่อเก็บน้ ำ
ขนำดใหญ่ที่อยูใ่ นหมู่บำ้ น
อะดำลำจ
สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1498 หรื อประมำณ
500 ปี ที่แล้ว เป็ นเป็ นอนุสรณ์สถำนที่
รำชินี รู ดำเทวี (QUEEN RUDADEVI)
สร้ำงขึ้นอุทิศแด่ รำนำ เวียร์ ซิงคห์(RANA VEER SINGH) พระสวำมีของพระนำง เป็ น
อำคำรเก็บน้ ำใต้ดิน ที่ได้รับกำรยกย่องในเรื่ องควำมสวยงำมตำมแบบศิลปะของอินเดียน
รับประทำนอำหำรเที่ยงที่โรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ งของฝำกทำงบ้ำน ก่อนที่จะเดินทำงไปสนำมบิน
ออกเดินทำงโดยสำยอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 6391 มุ่งหน้ำสู่ เมือง บูบาเนสชวาร์
ถึงเมือง บูบาเนสชวาร์
บูบำเนสชวำร์ เป็ นเมืองเก่ำแก่ต้ งั แต่ก่อนสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช ตอนนั้น อำณำจักรที่
ยิง่ ใหญ่ของแคว้นโอริ สสำ ก็คือ อำณำจักร คำลิงกำ ในช่วงที่เมืองบูบำเนสชวำร์ มีควำม
เจริ ญรุ่ งเรื องนั้น เมืองนี้เคยมีวิหำรทำงศำสนำฮินดูอยูเ่ ต็มไปทั้งเมืองเก่ำ ประมำณว่ำ วิหำร
ในเมืองนี้มีไม่ต่ำกว่ำ 10,000 วิหำรเลยทีเดียว แต่ปัจจุบนั เหลืออยูเ่ พียงประมำณ 600 – 700
วิหำรเท่ำนั้น นำเข้ำโรงแรมที่พกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI
รับประทำนอำหำรค่ำที่โรงแรมที่พกั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
0800 น.

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสฯ ที่ 20 ตุลาคม 2565

บูบาเนสชวาร์

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
เดินทำงไปยัง
ละลิตคีรี(LALITGIRI)
ศูนย์กลำงทำงศำสนำพุทธที่เก่ำแก่ที่สุดใน
แคว้นโอริ สสำ
และเป็ นหนึ่งในสำม
สถำนที่สำคัญทำงศำสนำพุทธ
สำม
สถำนที่ดงั กล่ำว ประกอบไปด้วย ละลิต
คีรี รัตนะคีรี และ อุทยั คีรี ที่เชื่อ มต่อกัน
เป็ นสำมเหลี่ยมที่สำมำรถเดินทำงไปมำหำ
สู่ กนั ได้ เริ่ มมีพระสงฆ์จำพรรษำที่นี่ต้ งั แต่
ปลำยยุคของพระเจ้ำอโศกมหำรำช คือประมำณ 300 ปี ก่อนคริ สตกำล หรื อ 2300 ปี ที่แล้ว
เรื่ อยลงมำจนกระทัง่ ศตวรรษที่ 13 หรื อประมำณ ปี ค.ศ. 1400 หรื อ ประมำณ 600 ปี ที่แล้ว

เป็ นสถำนที่ที่พระถังซัมจัง๋ ได้บนั ทึกเอำไว้ในบันทึกของท่ำนตอนที่ท่ำนเดินทำงมำอัญเชิญ
พระไตรปิ ฎกที่อินเดียนี้ดว้ ย
นำชมอำรำมที่พระสงฆ์เคยใช้จำพรรษำ และ ศึกษำพระธรรมวินยั เมื่อพันกว่ำปี ที่แล้ว และ

12.00 น.

19.30 น.

ชมสถูปและที่ประชุมสงฆ์ในสมัยนั้น แต่ที่
สำคัญก็คือ ขอเชิญนมัสกำรพระเขี้ยวแก้ว และ พระธำตุส่วนกะโหลกของพระพุทธเจ้ำ ซึ่ง
แต่เดิมเคยมีอยูใ่ นสถูปเจดียท์ ี่ ละลิตคีรี 3 องค์ดว้ ยกัน คือ พระเขี้ยวแก้ว 2 องค์ และ พระ
ธำตุกระโหลกอีก 1 องค์ แต่พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งถูกอัญเชิญไปประดิษฐำนที่เมืองแคนดี้
ประเทศศรี ลงั กำ จำกนั้น นำชม และ สักกำระสถูปเจดียท์ ี่เคยบรรจุพระธำตุดงั กล่ำว
รับประทำนอำหำรเที่ยง
จำกนั้นชม รัตนะคีรี (RATNAGIRI) ซึ่ง
เป็ นศำสนสถำนสำคัญทำงศำสนำพุทธที่
อยูแ่ คว้นโอริ สสำ เป็ นหมู่อำรำมที่ใช้ใน
กำรปฎิบตั ิธรรม และ จำวัดของพระสงฆ์
และมีขนำดใหญ่โตกว่ำที่ละลิตคีรี เป็ น
ยุคที่ศิลปะของฮินดูเริ่ มแทรกซึมเข้ำ
มำแล้ว
แต่ก็เป็ นศิลปะที่สวยงำมยิง่
จำกนั้นเดินทำงกลับบูบำเนสชวำร์
ระหว่ำงทำง นำชม ถ้ ำขุดเป็ นอำรำมทำงศำสนำพุทธ แบบเดียวกับถ้ ำเอลลลอร่ ำ ที่เมืองออ
รังกำบำด เรี ยกว่ำ อุไดกีรี(UDAYAGIRI) และ คันดำกีรี(KHANDAGIRI) ซึ่งมีศิลปะที่
แตกต่ำงไปจำกที่เอลลอร่ ำพอสมควร
รับประทำนอำหำรค่ำที่โรงแรมที่พกั โรงแรม TRIDENT BY OBEROI หรื อระดับ
เดียวกัน

วันทีห่ กของการเดินทาง วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
0800 น.

บูบาเนสชวาร์

รับประทำนอำหำรเช้ำ
นำท่ำนเดินทำงไปชม วิหำรแห่งเทพีท้ งั 64 องค์ (64 YOGINI TEMPLE) ซึ่งเป็ นวิหำรที่รูป
สลักของเทพีท้ งั 64 ปำง ซึ่งทัว่ ทั้งประเทศอินเดียจะมีเพียง 4 แห่งเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น ถือ
ว่ำเป็ นโชคดีมำกที่เรำจะมีโอกำสได้ชมวิหำรสำคัญนี้
ท่ำนจะต้องตื่นตำตื่นใจกับควำม
แปลกประหลำดพิสดำรของอำคำรวิหำร และ รำยละเอียดคำบรรยำยของที่มำของวิหำรนี้

อย่ำงละเอียด

จำกนั้น เดินทำงไปชม ศิลำจำรึ กของพระเจ้ำอโศก มหำรำช กษัตริ ยท์ ี่มี

คุณูปกำรต่อกำรอยูร่ อดของศำสนำพุทธ
จนถึงทุกวันนี้ ขอเชิญรับฟั งรำยละเอียดของศิลำจำรึ กที่พระองค์ได้สร้ำงเอำไว้หลังจำกทำ
สงครำมได้ชยั ชนะต่กบั อำณำจักรคำลิงกำ และทำให้ทหำรของทั้งสองฝ่ ำยล้มตำยเป็ นเบือ
เฉพำะทหำรของฝ่ ำย คำลิงกำ ก็เสี ยชีวิตไปประมำณ
150,000 คน นอนตำยเต็มสนำมรบ จำรึ กดังกล่ำว
พระเจ้ำอโศกมหำรำช ได้โปรดให้สร้ำงเอำไว้ในทุกๆ
ที่ ที่พระองค์ไปทำสงครำมได้ชยั ชนะ ตั้งแต่
อัฟกำนิสถำน เรื่ อยมำยังปำกีสถำนปัจจุบนั และ ลงมำ
จนถึงแคว้นโอริ สสำ
แต่สิ่งหนึ่งในจำรึ กที่นี่ ที่
แตกต่ำงไปจำกจำรึ กที่อื่นก็คือ ย่อหน้ำ 3 ย่อหน้ำที่
หำยไป
ซึ่งเป็ นเรื่ องรำวเกี่ยวกับสงครำมคำลิงกำ
ทำไมถึงหำยไป ไปติดตำมกันได้ที่สถำนที่จริ งกัน
และเหนือศิลำจำรึ กดังกล่ำวขึ้นไปก็คือ รู ปสลักจำกหิ นเป็ นรู ปช้ำง อยูส่ ูงเด่นเป็ นสง่ำ ซึ่ง
พระองค์โปรดให้แกะสลักขึ้นมำ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ของกำรที่พระองค์หนั มำนับถือศำสนำ
พุทธ และทำให้ทศั นคติของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้ นเชิง เชิญสัมผัสบรรยำกำศย้อน
ยุคไปสู่เมื่อ 2300 ปี ที่แล้วของพระเจ้ำอโศก กับไกด์ผชู ้ ำนำญเส้นทำงของเรำ

จำกนั้น เดินทำงไปรับประทำนอำหำร
เที่ยงที่ภตั ตำคำร
เดินทำงไปชม วิหำรสุ ริยะเทพ โคนำร์ค (KONARK SUN TEMPLE) เป็ นวิหำรทำงศำสนำ
ฮินดูที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้รับกำรประกำศเป็ น มรดกโลก

(WORLD HERITAGE) ของเมือง โอริ สสำ วิหำรหลังนี้ สร้ำงด้วยหินทรำยแกะสลักทั้ง
หลัง ตำมตำนำนบอกว่ำ สร้ำงโดยพระเจ้ำ นรสิ งห์เทพ(KING NARASIMHADEVA) เมื่อ
ศตวรรษที่ 13 หรื อประมำณ 700 ปี ที่แล้ว
ตรงกับประเทศไทยในสมัยสุโขทัย อัน
เป็ นยุคที่ศำสนำฮินดูกำลังฟื้ นฟูกลับมำจน
ได้รับควำมนิยมแซงหน้ำศำสนำพุทธแล้ว
วิหำรสุริยะเทพ สร้ำงตำมแนวควำมคิด
ของฮินดูวำ่ สุริยะเทพ(SURYA) จะชักรถ
ม้ำไปในท้องฟ้ำตั้งแต่เช้ำจนพระอำทิตย์
ตก จึงทำเป็ นรู ปทรงรถม้ำ ที่มีลอ้ ทั้งหมด 24 ล้อ แต่ละล้อมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 เมตร
และที่สำคัญและเป็ นจุดเด่นของวิหำรนี้ก็คือ ล้อดังกล่ำว ยังสำมำรถบอกเวลำของวันได้
ด้วย มีลกั ษณะเหมือนนำฬิกำแดดของยุโรป แต่มีรำยละเอียดมำกกว่ำ กล่ำวคือ นอกจำก
บอกชัว่ โมงแล้ว ยังสำมำรถบอกนำทีได้อีกด้วย เรำจะไปเรี ยนรู ้กำรบอกเวลำดังกล่ำว
ด้วยกัน จบโปรแกรมชม นำท่ำนเดินทำงกลับบูบำเนสชวำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่โรงแรม
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 บูบาเนสชวาร์ –โกลกาตา
08.00 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ
นำท่ำนเดินชมเมืองตำมเส้นทำง HERTITAGE WALK เพื่อชมเมืองบูบำเนสชวำร์ นำชม
หมู่วิหำร มุคเตสชวำ (MUKTESHWAR TEMPLE) ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ นอัญมณี แห่ง
แคว้นโอริ สสำ เป็ นวิหำรที่สร้ำงขึ้นด้วยหิ นทรำยสี แดงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เพื่อถวำย
แด่มหำเทพศิวะ ใช้เวลำสร้ำงอยูน่ ำน 25 ปี แม้วำ่ จะเป็ นวิหำรที่มีขนำดไม่ใหญ่นกั แต่
รำยละเอียดของกำรตกแต่งประดับประดำด้วยกำรแกะสลักที่ลงในรำยละเอียด อย่ำงอ่อน

ช้อยตำมตัวอำคำร ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึง
ฝี มือของช่ำงสกุล นำกำรำ(NAGARA ARCHITECTURE) ตำมรู ปแบบสถำปัตยกรรมของ
คำลิงกำ และแน่นอนว่ำ ย่อมจะต้องมีรูปสลักที่นำมำจำกตำรำ กำมสู ตร ที่เก่ำแก่ของฮินดู
อยูด่ ว้ ย ทำไมถึงต้องมีรูปสลักเหล่ำนี้ ขอเชิญรับฟังประวัติควำมเป็ นมำของรู ปสลัก และ
เรื่ องรำวต่ำงๆ วิหำรมุคเตสชวำ เป็ นที่เลื่องลือของชำวท้องถิ่นว่ำ เป็ นวิหำรสำหรับขอลูก
ของผูห้ ญิงที่แต่งงำนแล้วไม่มีลูก สร้ำงขึ้นเพื่อถวำยแด่เทพศิวะ เมื่อศตวรรษที่ 10 เป็ น

11.30 น.
12.30 น.

วิหำรที่ได้รับกำรยกย่องในเรื่ องควำมสวยงำม และ ประณีตบรรจงในกำรสร้ำงและ
แกะสลัก ว่ำเป็ น อัญมณี แห่งรัฐโอดิสสำ จำกนั้น นำท่ำนช้อปปิ้ งของที่ระลึกของรัฐโอดิส
สำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
ออกเดินทำงไปสนำมบิน เพื่อเช็คอินเดินทำงไปเมืองกอลกัตตำ

14.20 น.

ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน อินดิโก 6E-7584 มุ่งหน้ำสู่สนำมบิน กอลกัตตำ

15.20 น.

ถึงสนำมบินกอลกัตตำ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั HYATT REGENCY HOTEL

วันที่แปดของการเดินทาง
08.00 น.

12.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 โกลกัตตา -กรุงเทพ

รับประทำนอำหำรเช้ำ
นำชมเมืองกอลกัตตำ ซึ่งในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศอินเดียในช่วงที่อยูภ่ ำยใต้
กำรปกครองของอังกฤษ ดังนั้น เมืองนี้ จึงมีควำมสำคัญทั้งในแง่กำรเมือง และ เศรษฐกิจ
ต่ออังกฤษที่มำปกครอง จนอังกฤษสถำปนำรัฐเบงกอลตะวันตกให้เป็ น เบงกอล เพรสซิ
เดนซี่ เป็ นแหล่งอำหำรสำคัญที่ส่งกลับไปยังอังกฤษ นอกจำกนี้ รัฐเบงกอลตะวันตก ยัง

เป็ นแหลำงรวมของปัญญำชนอินเดียในกำรต่อสู้เพื่อเอกรำชของอินเดียมำช้ำนำนด้วย นำ
ชมวิหำร ดักชินเนสสชวำ (DAKSHINESWAR KALI TEMPLE) วิหำรที่สร้ำงขึ้นเพื่อถวำย
แด่พระแม่กำลี อันเป็ นที่เคำรพของชำวเบงกอลตะวันตก จนมีเทศกำลเฉพำะที่เรี ยกว่ำ
เทศกำล กำลี บูชำ วิหำรหลังนี้อำยุกว่ำ 150 ปี ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำฮุคลี มีสถำปยกรรมที่สวยงำม
มำก จำกนั้นชมวิหำร เบลลู (BELURMATH) เป็ นวิห ำรอำยุร่วม 100 ปี ที่เป็ นศูนย์กลำง
หรื อสำนักงำนใหญ่ของ บรรดำวิหำรรำมำกฤษณะ ที่ได้รับควำมเคำรพจำกชำวอินเดียเป็ น
อย่ำงมำก ก่อตั้งโดย สวำมี วิเวกอนันดำ (SWAMI VIVEKANANDA) ปัญญำชนคนสำคัญ
ของศำสนำฮินดูผมู ้ ีควำมคิดที่เฉียบคม ได้นำเอำแนวคิดของศำสนำฮินดูไปเผยแพร่ ในยุโรป
และ อเมริ กำ จนเรี ยกควำมสนใจอย่ำงมำกจำกทั้งสองทวีป
รับประทำนอำหำรที่โรงแรมโอเบอรอย

13.30 o”

18.30 น.

นำชมเมืองกอลกัตตำ ชม อนุสรณ์สถำนของพระนำงวิคตอเรี ย(VICTORIA MEMPRIAL)
จำกนั้นชม พิพิทภัณฑ์กอลกัตตำ ซึ่งได้จดั ส่วนหนึ่งสำหรับแสดงพระบรมธำตุของพระ
พระพุทธเจ้ำ และ กล่อง
บรรจุพระบรมธำตุ ขอเชิญ
ท่ำนสมำชิกถวำยบูชำต่อ
พระบรมธำติของ
พระพุทธเจ้ำ จำกนั้นนำชม
ท่ำน้ ำของรำชสำนักอังกฤษ
หรื อ ที่เรี ยกชื่ออย่ำงเป็ น
ทำงกำรว่ำ ท่ำน้ ำปริ นเซป
(PRINSEP GHAT) ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำฮุคลี ชื่อของท่ำน้ ำแห่งนี้ต้ งั ตำมชื่อของ เจมส์ ปริ นเซป ผู ้
มีคุณูปกำรต่อศำสนำพุทธเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะเป็ นคนแรกที่แปลศิลำจำรึ กของพระเจ้ำอโศก
มหำรำช ที่จำรึ กเกี่ยวกับศำสนำพุทธ จนทำให้ประวัติศำสต์ในส่วนของศำสนำพุทธมีควำม
กระจ่ำงมำกขึ้น จำกนั้นชม สะพำนฮำวรำห์ (HOWRAH BRIDGE) ที่ขำ้ มแม่น้ ำฮุคลี ซึ่ง
เป็ นสำขำหนึ่งของแม่น้ ำคงคำ จำกนั้นนำท่ำนไปช้อปปิ้ งของพื้นเมืองที่ตลำดใหม่ (NEW
MARKET)
รับประทำนอำหำรค่ำ จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังสนำมบิน

21.10 น
01.15 น.

ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน แอร์อินดิโก เที่ยวบินที่ 6E -77 มุ่งหน้ำสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ และ ควำมประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ

109,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่ำน)
88,000 บาท (พักรวมกับผูใ้ หญ่อีก 2ท่ำน)
16,000 บาท

อัตรานีร้ วม ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-เดลี , กอลกัตตำ-กรุ งเทพฯ สำยกำรบินแอร์ อินดิโก ชั้นประหยัด
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศ สำยกำรบินแอร์ ดินดิโกตำมที่ระบุในรำยกำร ชั้นประหยัด
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงที่โหลดขึ้นเครื่ องท่ำนละ 20 กิโลกรัม
ค่ำที่พกั อย่ำงดีในประเทศอินเดียตำมที่ระบุในโปรแกรม จำนวน 7 คืน
ค่ำอำหำรอย่ำงดีทุกมื้อตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำบัตรผ่ำนประตูเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศอินเดีย ท่ำนละ 3500 บำท
ค่ำภำษีสนำมบินทั้งใน และ ต่ำงประเทศ
ค่ำทิปต่ำงๆตลอดกำรเดินทำง
ค่ำมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยำยชมตำมโปรแกรม

ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีควำมรู ้บรรยำยชมเป็ นภำษำไทยตลอดรำยกำร
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่ำหนังสื อเดินทำง
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มนอกเหนือจำกที่ระบุ
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ดเสื้ อผ้ำ
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเกินจำกที่สำยกำรบินกำหนดท่ำนละ 20 กิโลกรัม
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 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 ดินทำงต้องไปสแกนนิ้วมือที่สถำนทูตอินเดีย)
1. หนังสื อเดินทำง มีอำยุเหลือใช้งำนเกิน 6 เดือนนับจำกวันเดินทำง
2. รู ปถ่ำยสี พื้นหลังขำว ขนำด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป ขนำดใบหน้ำ 70 – 80 %
3. สำเนำบัตรประชำชน ที่ชดั เจน สำหรับยืน่ ให้สถำนทูต 2 ชุด
4. กรอกรำยละเอียดส่วนตัว (ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งให้ภำยหลังจำกที่จองเรี ยบร้อยแล้ว)
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส่งสำเนำหนังสื อเดินทำง
2. ค่ำเดินทำงส่ วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
กรุณาโอนเข้ าบัญชีดังนี้ ชื่อบัญชี คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
ธนำคำร กสิ กรไทย
สำขำซอยจำรุ รัตน์
ออมทรัพย์ เลขที่ 071-2-86137-1
หรื อ ธนำคำรกรุ งเทพ
สำขำ อำคำรวำนิช
ออมทรัพย์ เลขที่ 220-0-48394-5

