
จดุนดัพบ

สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4-5 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประตู

วนัพฤหสับดทีี ่12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. (สีโ่มงเย็น)

วนัพฤหัสบดทีี ่12 มกราคม พ.ศ. 2566
กรุงเทพ-เดลลี

16.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย

16.30 น.

เทีย่วบนิ TG315 BANGKOK-DELHI

เครือ่งออก เวลา 20.00 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

เครือ่งถงึ เวลา 23.00 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  (ตัว๋ชัน้ประหยัด)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 40 กโิลกรัม  (ตัว๋ชัน้ธรุกจิ)

20.00 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 30 นาท ี

กนิอาหารค า่  บนเครือ่งบนิ

23.00 น. 

ทวัรอ์นิเดยี

(ตามเวลาประเทศอนิเดยี) เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ีประเทศอนิเดยี รถมารับทีส่นามบนิ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

นอนหลับพักผอ่นใหค้ลายเหนือ่ยจากการเดนิทาง

โปรแกรมการเดนิทาง

DAY 01

แคชเมยีร ์เดลล ีอคัรา ชยัปรุะ ออรงักาบดั มมุไบ

12-30 มกราคม 2565  (19 วนั 17 คนื)

Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั

Update Tour & Travels Co., Ltd.

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150

Tel. 024054561, 0898119139, 0816928233   Line ID: wanramtang3

Website: www.wanramtang.com  E-Mail: wanramtang@hotmail.com
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วนัศกุรท์ี ่13 มกราคม พ.ศ. 2566
เดลล ี- ศรนีากา - พาฮาลแกม

05.30 น. ตืน่นอน

06.30 น. กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

กอ่นออกจากหอ้งพัก "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย 

07.30 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิเดลลี

เทีย่วบนิ AI825 Delhi-Srinagar

เครือ่งออก เวลา 10.15 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 11.50 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม

08.00 น.

10.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 35 นาท ี

11.50 น. 

*ระยะทาง 98 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.

13.00 น. ระหวา่งทาง แวะรา้นอาหารในเมอืงศรนีากา  กนิอาหารกลางวนั

ชว่งเย็น

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย พรุง่นีเ้ชา้เราจะเทีย่วพาฮาลแกมกัน

ถงึสนามบนิ Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง

เดนิทางถงึ พาฮาลแกม เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

เดนิทางถงึสนามบนิศรนีากา รถมารับทีส่นามบนิ เดนิทางมุง่หนา้สู ่พาฮาลแกม

การเดนิทางสู ่'พาลฮาลแกม'  รถของเราในแคชเมยีร ์และ โรงแรมทีพั่กในฤดหูนาว

DAY 02
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วนัเสารท์ี ่14 มกราคม พ.ศ. 2566
พาฮาลแกม - ศรนีากา - บา้นเรอื

06.30 น.

07.30 น.

กอ่นออกจากหอ้งพัก "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย 

พาฮาลแกม (Pahalgam)

08.30 น.

12.00 น.

13.00 น. 

โบราณสถานฮนิด ู Avantiswami Temple Ruins

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ทอ้งอิม่แลว้ ไปเทีย่วชมหบุเขาทีม่สีายน ้าไหลมาบรรจบกันเป็น แมน่ ้าลดิเดอร ์(Lidder River) ชมความงดงาม

ของธรรมชาตป่ิาสนขนาดใหญ ่ชมวถิชีวีติแบบพืน้เมอืงของชาวแคชเมยีร ์สนุกสนานกับถ่ายรปู 

ใชเ้วลาที ่พาฮาลแกม กันใหเ้ต็มที่

กนิอาหารกลางวนั   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงศรนีากา   ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมโบราณสถานส าคัญ

DAY 03

หบุเขาคนเลีย้งแกะ แตเ่ดมิเคยเป็นหมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ อยูห่า่งจากศรนีากา ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 95 กโิลเมตร

 พาฮาลแกม เป็นเมอืงที ่มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,130 เมตร ดว้ยความงดงามในฤดหูนาว ทวิเขาทีป่กคลมุไป

ดว้ยหมิะและป่าสน พาฮาลแกมจงึเป็นสถานทีท่ีถู่กใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรอ์นิเดยีมาแลว้หลายตอ่หลายเรือ่ง ระหวา่ง

ทางทีน่ั่งรถไป สองขา้งทางจะพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีร ์เชน่ หมูบ่า้นทีท่ าครกหนิ หมูบ่า้นทีท่ าไมค้รกิเก็ต กฬีายอดฮติ

ของคนอนิเดยี ไมค้รกิเก็ตนีท้ ามาจากตน้หลวิ ซึง่พบเห็นไดม้ากระหวา่งทางสู ่เมอืงพาฮาลแกม

แมน่ ้าลดิเดอร ์(Lidder River) ลอ้มดว้ยหบุเขาและทวิสน ทีพ่าฮาลแกม ในฤดหูนาว 

*ระยะทาง 60 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที

โบราณสถาน Avantiswami เคยเป็นวดัฮนิดเูกา่ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Jhelum หา่งจากตัวเมอืงศรนีากา 28 กม. ภายใน

ประกอบดว้ยวดัส าหรับพระอศิวรและพระวษิณุ ซึง่สรา้งขึน้โดยกษัตรยิอ์วนัตวิรมันแหง่ราชวงศอ์ตุปาลา ในราวพุทธศตวรรษ

ที ่14 บนฝ่ังแมน่ ้าเจลมุ ชาวบา้นเรยีกวดันีว้า่ ปาณฑพลาร ีซึง่แปลวา่ "บา้นของปาณฑพ"
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เดนิทางตอ่ เขา้สูบ่า้นเรอืทีพั่ก   *ระยะทาง 30 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.

16.00 น. 

บา้นเรอื (Houseboat) 

กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย 

บรรยากาศภายในบา้นเรอื ทีพั่กของเรา

ทะเลสาบดาล (Dal lake)

วถิชีวีติและวฒันธรรมทีส่บืทอดมาหลายชัว่อายคุนของชาวแคชเมยีร ์ชาวแคชเมยีรส์ว่นใหญย่า้ยถิน่ฐานมาจากเปอรเ์ซยี ใช ้

เรอืไมเ้ป็นบา้นและคา้ขายสนิคา้ ลอ่งเรอืจากแมน่ ้ามายังทะเลสาบ จนกระท่ังถงึยคุอาณานคิม ชาวอังกฤษก็ไดด้ัดแปลงเรอื

เหลา่นีใ้หก้ลายเป็นโรงแรมทีพั่ก และไดรั้บความนยิมมากในเวลาตอ่มา

ลงเรอืชคิารา (Shikara) เขา้สูบ่า้นเรอืทีพั่กของเรา  ดืม่น ้าชารอ้นๆทีพ่่อบา้นเตรยีมมาตอ้นรับ

เก็บของเขา้สูห่อ้งพัก เดนิถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆบา้นเรอื House Boats

เดนิทางถงึเมอืงศรนีากา มุง่หนา้สู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เพือ่เขา้พักในบา้นเรอื (Houseboat)
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วนัอาทติยท์ี ่15 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วกลุมารค์ (สกรีสีอรท์) - น่ังเรอืชมทะเลสาบ

06.30 น. ตืน่นอน

07.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื   กนิอาหารเชา้

08.30 น.

*ระยะทาง 56 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.

กลุมารค์ (Gulmarg)

11.00 น.

13.00 น.

14.00 น. 

16.00 น. 

DAY 04

ชอ้ปป้ิง รา้นขายของในทะเลสาบ

กลับเขา้สูบ่า้นเรอื แลว้ไปลอ่งเรอืชคิารา (Shikara) ตอ่กันชลิล์ๆ  

ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนในทะเลสาบ แวะชอ้ปป้ิงที ่รา้นขายผา้ Pasmina เปเปอรม์าเช ่ไมว้อลนัตแกะสลัก

ยอดเขาทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,730 เมตร เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์เดมิเรยีก เการมิารค์ 

ในฤดรูอ้นทีน่ีเ่ป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล แตช่ว่งนีย้ังมหีมิะปกคลมุ เราจะไปเทีย่วเลน่หมิะกัน

ไปเทีย่วทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืง มุง่หนา้สู ่กลุมารค์ (Gulmarg)

เดนิทางถงึกลุมารค์ น่ัง กระเชา้เคเบ ิล้ ขึน้ไปเทีย่วชมววิบนเขา ระหวา่งทางขึน้จะเห็นตน้สนเมอืงหนาว ลาน

หมิะกวา้งใหญไ่พศาล  บา้นพวกยบิซชีนเผา่เรร่อ่นทีโ่ดนหมิะกลบใหเ้ห็นแตห่ลังคา และทัศนียภาพสวยงาม 

สนุกสนานกับถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

ออกเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงศรนีากา   *ระยะทาง 56 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.

ทอ้งอิม่แลว้ ออกไปเทีย่วกัน
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18.00 น. กลับเขา้สูบ่า้นเรอืทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัจันทรท์ี ่16 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วชมเมอืงศรนีากา

06.30 น. ตืน่นอน

07.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื   กนิอาหารเชา้

08.30 น. เชา้นีไ้ป วดัฮนิด ูกันกอ่นเลย *ระยะทาง 6 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 20 นาที

*ตอ้งเดนิขึน้เขา ขึน้บนัได 250 ขัน้

วดัฮนิด ูShankaracharya Temple

เป็นวดัฮนิด ูทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในแคชเมยีร ์ ตัง้อยูบ่นยอดเขาในเมอืงศรนีากา  สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับพระศวิะ 'ชาวฮนิดแูคช

เมยีร'์ นยิมมาทีว่ดันีใ้น 'เทศกาลเฮราธ' ซึง่เป็น 'งานมหาศวิะราตร'ี ของภมูภิาคนี ้ วดันีย้ังถอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกับ

สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาอันมคีณุคา่ทางประวตัศิาสตรม์าก ดา้นบนสดุของวดัมโีครงสรา้งแบบแคชเมยีรโ์บราณ ในยคุ

สมัยทีพุ่ทธศาสนาเคยรุง่เรอืง  บนัทกึทางประวตัศิาสตร ์มกีลา่ววา่ 'จาลกุะ' พระโอรสของพระเจา้อโศกมหาราช เกีย่วขอ้ง

บางประการกับสถานทีแ่หง่นีด้ว้ย  ทีน่ีม่คีวามเกีย่วโยงกับความเชือ่ของชาวเปอรเ์ซยีและชาวมสุลมิดว้ยเชน่กัน

DAY 05

น่ังเรอืชคิารา (Sikara) ไปชอ้ปป้ิง และชมวถิชีวีติผูค้นในทะเลสาบดาล
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12.00 น.

13.00 น.

*ระยะทาง 15 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 30 นาที

โบราณสถานทางพทุธศาสนา Harwan Buddhist Monastery 

15.00 น. ไปเทีย่วตอ่ทีว่ดัฮนิดู *ระยะทาง 25 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง

วดัฮนิด ูShree Kheer Bhawani Durga Temple

17.00 น. เดนิทางกลับบา้นเรอื *ระยะทาง 30 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

เป็นอารามในพระพุทธศาสนายคุทีพ่ระเจา้อโศกมหาราช สง่พระธรรมทตู 9 สาย ไปเผยแผ ่โดยสายทีไ่ปทางแคชเมยีร ์

ปากสีถาน หรอื แควน้กัษมริะ คอื สายที ่1 พระมัชฌันตกิเถระ มคีวามเป็นไปไดว้า่จะเคยเป็นอารามทีพั่กของพระธรรมทตู 

แลว้ตอ่มาก็กลายเป็นวดัส าคัญยาวนานมาอกีหลายรอ้ยปี กอ่นทีพ่ระพุทธศาสนาจะหายไปจากดนิแดนนี้

ค าวา่ Kheer หรอื ครี ์คอื ขา้วมธปุายาส ทีค่นไทยรูจั้ก การบชูาเทพเจา้ดว้ยน ้านม เป็นทีน่ยิมในหมูช่าวฮนิด ู พธิบีชูา "น ้าพุ

ศักดิส์ทิธิ"์ ของทีน่ีจั่ดขึน้เป็นประจ าทกุปี เป็นหนึง่ในการรวมตัวของชาวฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี้

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

ไปเทีย่วชม โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ศาสนาทีเ่คยยิง่ใหญใ่นแคชเมยีร์

เป็นวดัฮนิดทูีส่รา้งขึน้เหนือบรเิวณน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์เพือ่อทุศิแด ่"พระแมภ่วาน"ี เป็นเทวใีนศาสนาฮนิด ูซึง่ถงึวา่เป็นอวตารของ

 'พระนางปารวต'ี มเหสขีองพระศวิะ สว่นใหญบ่ชูาเธอในฐานะเทพเจา้ผูคุ้ม้ครอง ค าวา่ ภวานี หมายถงึ "คนทีม่อบชวีติ" 

หรอืพลังอ านาจของธรรมชาต ิหรอืก าเนดิของพลังงานและความคดิสรา้งสรรค์
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วนัองัคารที ่17 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วชมเมอืงศรนีากา

06.00 น. ตืน่นอน

07.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื   กนิอาหารเชา้

08.30 น. เชา้นีไ้ปเทีย่วชม อกีหนึง่โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ศาสนาทีเ่คยยิง่ใหญใ่นแคชเมยีร์

*ระยะทาง 60 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง

โบราณสถานทางพทุธศาสนา Ushkur Stupa

12.00 น.

13.00 น. เดนิทางกลับเขา้สู ่ตัวเมอืงศรนีากา *ระยะทาง 60 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง

สรา้งโดย พระเจา้ฮวูชิกา กษัตรยิแ์หง่ราชวงศค์ซูาน ชาวพุทธทีป่กครองบางสว่นของอัฟกานสิถานและอนิเดยีตอนเหนือ 

รวมถงึแคชเมยีร ์ในชว่ง พ.ศ. 500-800   พระถังซมัจ๋ัง เคยเดนิทางผา่นและพักคา้งคนืทีน่ีใ่นปี พ.ศ. 1173 ทา่นบนัทกึวา่ 

'Ushkur' เป็นศนูยก์ลางพุทธศาสนาทีเ่ฟ่ืองฟ ูรายงานการส ารวจทางโบราณคดขีองอนิเดยี ของ เฮนร ีฮารด์ ีโคล ในปี พ.ศ.

 2412 ระบวุา่สถานทีแ่หง่นีม้ซีากของอารามเรยีกวา่ "วหิารเจดยี"์ อยูม่ากมาย มกีารขดุคน้สถูปในปี พ.ศ. 2413  ไดค้น้พบ 

พระเศยีรดนิเผาแบบคันธาระ หลายชิน้ ปัจจบุนัจัดแสดงอยูใ่นบรติชิมวิเซยีมและทีอ่ืน่ๆ  บนัทกึของ เซอรอ์เล็กซานเดอร ์

คันนงิแฮม ระบวุา่เมือ่ครัง้ทีท่มีส ารวจของเขามาทีน่ีร่าวๆปี พ.ศ. 2408 พบวา่พระสถูปองคใ์หญย่ังคอ่นขา้งสมบรูณ์ แตต่อ่มา

ในฤดรูอ้นปี พ.ศ. 2434 เมือ่เซอรอ์เล็กซานเดอร ์คันนงิแฮม มาทีส่ถานทีแ่หง่นีด้ว้ยตัวเองเป็นครัง้แรก เขาพบวา่มเีพยีงกอง

เศษซากไรร้ปูรา่งปกคลมุบรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นองคส์ถูป ชาวบา้นเลา่ใหเ้ขาฟังวา่ "สถูปถูกขดุรือ้คน้อกีครัง้เมือ่หลายปี

กอ่นโดยค าสัง่ของ 'นายทา่น' ดเูหมอืนวา่ “นายทา่น” คนนัน้จะไดพ้บโบราณวตัถุบางอยา่งทีน่ั่น หลังจากขดุคน้เสร็จ สถูปก็

เหลอืเพยีงซากปรักหกัพัง"

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร  (หรอืแพ็คอาหารกลอ่งจากบา้นเรอื)

เชา้นี ้ฝ่าลมหนาว น่ังเรอืชคิารา ออกไปด ูตลาดน า้ Floating market ไปชมวถิชีวีติชาวบา้นทีน่ าพชืผัก

ผลไมม้าแลกเปลีย่นซือ้ขายกันในตอนเชา้ตรู ่ แลว้คอ่ยกลับมากนิอาหารเชา้ทีบ่า้นเรอื

DAY 06
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15.00 น. พาไปชอ้ปป้ิง รา้นจ าหน่าย ผา้แคชเมยีร ์พรม และเครือ่งประดบั  (เลอืกตามทีส่ะดวก)

ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงกันอยา่งเต็มที่

18.00 น. กลับเขา้สูบ่า้นเรอืทีพั่ก คนืนีเ้ก็บกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย พรุง่นีเ้ราจะขึน้เครือ่งบนิไปเดลล ี 

น ้าหนักกระเป๋า ไดไ้มเ่กนิคนละ 25 กโิลกรัม

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัพธุที ่18 มกราคม พ.ศ. 2566
ศรนีากา - เดลลี

06.30 น. ตืน่นอน

07.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื   กนิอาหารเชา้

"เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย พนักงานจะยกกระเป๋าลงเรอืชคิารา

08.30 น.

*ขัน้ตอนการตรวจเพือ่เขา้ภายในสนามบนิ คอ่นขา้งยุง่ยากและใชเ้วลามาก*

10.00 น.

12.00 น. กนิอาหารกลางวนั  เป็นชดุอาหารกลอ่ง ทีแ่พ็คมาจากบา้นเรอื

เทีย่วบนิ AI826 Srinagar-Delhi

เครือ่งออก เวลา 12.30 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 14.05 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม

12.30 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 35 นาท ี

14.05 น. 
ไปเทีย่วชม สถานทีส่ าคัญในกรงุนวิเดล ีกอ่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

DAY 07

ออกจากบา้นเรอื เดนิทางไป สนามบนิศรนีากา

เดนิทางถงึสนามบนินวิเดล ีรถมารับทีส่นามบนิ

ถงึสนามบนิ Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง
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หอยคอย กตุปุ มนีาร ์(Qutb Minar)

แลว้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย พรุง่นีเ้ชา้เราจะเทีย่วตอ่กัน

วนัพฤหัสบดทีี ่19 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วเดลลี

06.30 น. ตืน่นอน

07.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   กนิอาหารเชา้

08.30 น.

ประตชูยั (India Gate)

หอคอยทีม่ปีระวตัเิรือ่งเลา่มากมาย สรา้งๆตอ่เตมิกันมาหลายยคุหลายสมัย ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืในยคุสมัยของ สลุตา่นมสุลมิ 

Qutubuddin Aibak จากอัฟกานสิถาน ในปี ค.ศ. 1193 เพือ่ฉลองชยัของชาวมสุลมิบนแผน่ดนิอนิเดยี ปัจจบุนัมคีวามสงู 

72.5 เมตร แบง่เป็น 5 ชัน้ทีม่องเห็นไดช้ดัจากวงรอบระเบยีงแตล่ะชัน้  เสน้ผา่ศนูยก์ลางของตัวฐาน 14.32 เมตร สว่นทีช่ัน้

ยอดประมาณ 2.75 เมตร ภายในโปรง่ มบีนัได 379 ขัน้ หอคอยนีเ้ป็นสัญลักษณ์ของกรงุนวิเดล ีทีนั่กทอ่งเทีย่วพลาดไมไ่ด ้ 

เป็นหอทีม่กีารแกะสลักลวดลายทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของอนิเดยีและของโลก

ออกไปเทีย่วกัน วนันีเ้ทีย่วกันอยูใ่นเมอืง ระยะทางไมไ่กล แตร่ถตดิ บางชว่งอาจจะน่ังรถนานหน่อย

เป็น "อนุสรณ์สถานสงคราม" สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แกท่หาร 84,000 นาย ของกองทัพ อังกฤษ-อนิเดยี ทีเ่สยีชวีติ

ระหวา่งปี ค.ศ. 1914 ถงึ 1921 ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ สงครามอังกฤษ-อัฟกานสิถาน ครัง้ที ่3 ชือ่ของทหารอนิเดยี 

13,300 นาย รวมถงึทหารและเจา้หนา้ทีบ่างสว่นจากสหราชอาณาจักร ถูกจารกึไวท้ีป่ระตู

DAY 08
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ท าเนยีบประธานาธบิด ี(Rashtrapati Bhavan)

แวะไปถ่ายรปูความงดงามของ รัฐสภา และ ท าเนียบประธานาธบิด ีทีส่รา้งตามแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษ 

 * บรเิวณนี ้รถจะพาจอดรถใกลท้ าเนียบ จะถ่ายรปูจากภายนอกเทา่นัน้  ไมไ่ดเ้ขา้ไปเทีย่วชมดา้นใน

สวนโลด ิ(Lodi Garden) 

12.00 น.

    ประตนูีอ้อกแบบโดย Sir Edwin Lutyens คลา้ยกับรปูแบบสถาปัตยกรรมของซุม้ประตอูนุสรณ์อืน่ๆ เชน่ ประตชูยัคอนส

แตนตนิทีก่รงุโรม ประตชูยัทีป่ารสี รวมถงึ ประตสููอ่นิเดยีทีน่ครมมุไบ

     หลังสงครามปลดปลอ่ยบงักลาเทศ ในปี ค.ศ. 1972 “เปลวไฟนรัินดร”์ ถูกจดุขึน้ใตซุ้ม้ประต ูโดยม ีปืนยาวกลับดา้น

ครอบไวด้ว้ยหมวกนริภัย ปักไวบ้นฐานหนิออ่นสดี า อันถอืเป็นสัญลักษณ์แทนเหลา่ทหารนรินาม หลังจากวนันัน้ "เปลวไฟ" 

ถูกรักษาไวไ้มใ่หด้ับมาจนปัจบุนั

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

นักทอ่งเทีย่วชืน่ชอบการมาถ่ายรปูทีน่ี ่แมว้า่อดตีจะเคยเป็นมัสยดิและมสีสุานอยูภ่ายในบรเิวณ แตปั่จจบุนันีท้ีน่ีค่อื

สวนสาธารณะชือ่ดังในกรงุนวิเดล ีสวนโลด ิเป็นทีน่ยิมส าหรับผูช้ ืน่ชอบการออกก าลังกาย เลน่โยคะ อกีทัง้ยังเป็นสถานที่

ยอดนยิมส าหรับการเดนิเลน่ยามเชา้ของชาวเดลลอีกีดว้ย

    อาคารขนาดใหญท่ีง่ดงาม เป็นผลงานสถาปัตยกรรมในชว่งปลายศตวรรษที ่14 ถงึตน้ศตวรรษที ่15 โดย ราชวงศโ์ลด ิ

ชาวมสุลมิผูป้กครองพืน้ทีท่างตอนเหนือของอนิเดยีและแควน้ปัญจาบ ชว่งปี ค.ศ. 1451 ถงึ 1526 กอ่นทีร่าชวงศโ์มกลุจะ

เขา้มายดึอ านาจไป  ตรงกลางของสวนทีเ่ห็นเป็น "โดมใหญ"่ สรา้งจากหนิ นัน้ไมใ่ชอ่าคารสสุานหลมุฝังศพ แตถู่กสรา้งขึน้

เพือ่เป็น ประตทูางเขา้สู ่มัสยดิสามโดม ทีอ่ยูต่ดิกัน
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14.00 น. 

วดัอกัชารดาหม์ (Akshardham Temple)  

ค าแนะน า

1. ภายในบรเิวณวดั ตอ้งถอดรองเทา้ และ ถุงเทา้

2. หา้มน า โทรศัพทม์อืถอื กลอ้งถ่ายรปู และ กระเป๋าสะพายใบใหญ ่เขา้ไปภายในวดั

3. ทางวดัมเีครือ่งสแกน และ เจา้หนา้ทีต่รวจอยา่งละเอยีด เขา้แถวตรวจแยก ชาย-หญงิ 

4. ควรใหเ้ก็บของมคีา่ และของทีไ่มจ่ าเป็นไวท้ีโ่รงแรม 

    พกตดิตัวไปเพยีง พาสปอรต์ และ กระเป๋าสตางค ์เทา่นัน้

6. โทรศัพทม์อืถอื กลอ้งถ่ายรปู กระเป๋าถอืใบใหญ่ๆ  เชน่ เป้ หรอืกระเป๋าสะพายของผูห้ญงิ ใหเ้ก็บไวบ้นรถ

7. เราสามารถถ่ายรปูวดั "ววิจากบนรถ" กอ่นถงึวดัเทา่นัน้

8. ชว่งค า่ มแีสดงแสงสเีสยีง แตอ่าจไมต่ืน่ตาตืน่ใจเทา่ไร (ไมไ่ดด้ก็ูไมเ่สยีดาย)

ชว่งเย็น

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย พรุง่นีเ้ชา้เราจะเทีย่วตอ่กัน

ศาสนสถานฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนุา อักชารดาหม์ หมายถงึศาสนสถานนรัินดรก์าลของพระเจา้สงูสดุ 

ตามทีป่รากฏในพระเวทของศาสนาฮนิด ูวดันีเ้ป็นฮนิดนูกิายหนึง่ทีเ่รยีกชือ่ตามผูก้อ่ก าเนดินกิายวา่ สวามนีารายัน 

(Swaminarayan) จดุเริม่แรกของศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญน่ี ้มาจากความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ของ ทา่น Brahmaswarup 

Yogiji Maharaj ผูน้ าหรอืกรูอูงคท์ี ่4 ของนกิายสวามนีารายัน เมือ่ปี ค.ศ. 1968 ทีอ่ยากจะใหม้วีดัของนกิาย ตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้ายมนุา ซึง่ตอ่มา ทา่น Pramukh Swami Maharaj กรูอูงคท์ี ่5 ซึง่เป็นองคปั์จจบุนัไดส้านตอ่จนสรา้งส าเร็จใน ปี 2005 

โดยใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเพยีง 5 ปี เทา่นัน้

เดนิทางกลับ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

พาไปเทีย่ว วดัของศาสนาฮนิด ูทีว่า่กันวา่งดงามและใหญท่ีส่ดุในโลก

5. ตอนเขา้ไปเทีย่วในวดั แนะน าใหเ้ตรยีม "ถุงผา้" หรอื "กระเป๋าขนาดไมใ่หญม่าก"
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วนัศกุรท์ี ่20 มกราคม พ.ศ. 2566
เดลล ี- อคัรา

06.30 น.

07.30 น.

กอ่นออกจากหอ้งพัก "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย 

08.30 น.

สสุานหุมายนุ (Humayun's Tomb)

วดัดอกบวั (Lotus Temple) 

    โครงสรา้งอาคารขนาดใหญ ่ม ี2 ชัน้ สรา้งขึน้จากหนิทรายแดงและมโีดมทีด่า้นบนสดุ ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นตน้แบบของงาน

สถาปัตยกรรมโมกลุในยคุตอ่ๆมารวมถงึ ทัชมาฮาล

    การสรา้ง "สสุานในสวน" เปรยีบเสมอืนการฝังพระศพในสวนของสรวงสวรรค ์ทีน่ีถู่กออกแบบโดยสถาปนกิชาวเปอรเ์ซยี 

เป็นสสุานในสวน “สไตลเ์ปอรเ์ซยี” แหง่แรกของอนุทวปีอนิเดยี สวนทรงสีเ่หลีย่มขนาดใหญถู่กแบง่ออกเป็น 4 สว่น 

ทางเดนิมทีางน ้าแคบๆทอดผา่นกลาง ชอ่งทางน ้าเหลา่นีส้ ือ่ความหมายถงึแมน่ ้า 4 สาย ทีก่ลา่วกันวา่ไหลอยูใ่น Jannat 

(แนวคดิเรือ่งสวรรคข์องอสิลาม)

เป็นศาสนสถานของ ศาสนาบาไฮ  สรา้งมาตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม ค.ศ. 1986 มชีือ่เสยีงโดง่ดังจากโครงสรา้งอาคารทีเ่ป็นรปู

ดอกบวั เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของกรงุนวิเดล ีโครงสรา้งทีเ่ป็นคลา้ยกับทรง "กลบีดอก" นัน้คอืคอนกรตีหุม้หนิ

ออ่น จ านวน 27 กลบี วางเป็นกลุม่ละ 3 กลบี ท าใหเ้กดิรปูทรงทีม่ ี9 ดา้น พรอ้มประตทูางเขา้ 9 บาน ทีเ่ปิดเขา้ไปสูโ่ถง

ภายในทีส่งูกวา่ 34.27 เมตร จคุนได ้2500 ทีน่ั่ง วดัดอกบวัไดรั้บรางวลัดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมาย

    นอกจาก พระศพของพระจักรพรรดิห์มุายน แลว้ ทีน่ีย่ังเป็นทีฝั่งพระศพของพระราชวงศ ์และผูป้กครองโมกลุคนอืน่ๆดว้ย 

 ปัจจบุนัสสุานแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

DAY 09

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ชว่งเชา้นีเ้ทีย่วใน เดลล ีกันกอ่น

เป็นสสุานของ "พระจักรพรรดิห์มุายน" จักรพรรดิอ์งคท์ี ่2 ของราชวงศโ์มกลุ ทีส่ ิน้พระชนมใ์น ปี ค.ศ. 1556 สสุานสรา้งขึน้ 

2 ปี หลังจากการสิน้พระชนม ์โดยพระมเหสขีองพระองค ์
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13.00 น.

14.00 น.

*ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง

เดนิทางถงึ เมอืงอัครา เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย พรุง่นีเ้ชา้เราจะเทีย่วตอ่กัน

วนัเสารท์ี ่21 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วเมอืงอคัรา

06.30 น.

07.30 น.

08.30 น. ออกไปเทีย่ว เมอืงอัครา กัน

ทชัมาฮาล (Taj Mahal)

13.00 น.

14.00 น.

ป้อมอคัรา (Agra Fort)

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

DAY 10

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

เมอืงอัครา เป็นนครแหง่ความรักทีต่ัง้ของ "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ทีท่กุคน

อยากมาเยอืน เทีย่วชมความงดงามอลังการทีส่รา้งสรรคข์ ึน้ดว้ยอนุภาพแหง่รักของ พระจักรพรรดิช์ารจ์าฮาน ทีม่ตีอ่พระนาง

มมุตัสมาฮาล มเหสขีองพระองค ์"ทัชมาฮาล" เป็นอาคารหนิออ่นสขีาวประดับประดาดว้ยอัญมณีล ้าคา่ ไดรั้บการยกยอ่งวา่

เป็นไขม่กุแหง่อัครา หนึง่ในสถาปัตยกรรมทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นอนุสรณ์แหง่ความรัก ทีย่ ิง่ใหญเ่หนือกาลเวลา

กนิอาหารกลางวนั   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ไปเทีย่วกันตอ่ ทีป้่อมอัครา

ป้อมประวตัศิาสตรใ์นเมอืงอัครา พืน้ทีแ่หง่นีแ้ตเ่ดมิเคยเป็นของชาวราชปตุ ตอ่มาถูกยดึครองโดยจักรพรรดิโ์มกลุ สรา้งขึน้

ระหวา่งปี ค.ศ. 1565-1573 เพือ่เป็นทัง้ป้อมปราการและพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์มกลุ โดยจักรพรรดโิมกลุผูย้ ิง่ใหญช่ือ่ 

'จักรพรรดิอ์ัคบาร'์  ราชวงศโ์มกลุครองอ านาจอยูท่ีน่ีจ่นถงึปี ค.ศ. 1638 เมอืงหลวงถูกยา้ยจาก 'ป้อมอัครา' แหง่นีไ้ปยังเดลลี

 กอ่นทีจ่ะถูกอังกฤษยดึครองในเวลาตอ่มา

ทอ้งอิม่แลว้ ออกเดนิทางไป เมอืงอัครา
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ไปเทีย่วตอ่กันที ่เมหตาบ บาฆ (Mehtab Bagh) จดุชมววิทัชมาฮาล ยามพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุ 

เมหตาบ บาฆ (Mehtab Bagh) 

ชว่งเย็น

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย 

วนัอาทติยท์ี ่22 มกราคม พ.ศ. 2566
อคัรา - ฟาเตหป์รุะ สคิริ ี- ชยัปรุะ

06.30 น.

07.30 น.

กอ่นออกจากหอ้งพัก "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย 

08.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงชยัปรุะ กันเลย  *ระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร เดนิทาง 5-6 ชัว่โมง

แวะเทีย่ว สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติ ระหวา่งทาง

มชีือ่เรยีกขานวา่ สวนแสงจันทร ์เป็นสวนสดุทา้ยจากสบิเอ็ดแหง่ ทีส่รา้งขึน้โดยโมกลุ ตามแนวแมน่ ้ายมนุาตรงขา้มทัชมา

ฮาลและป้อมอัครา เชือ่กันวา่ทีต่ัง้ของสวนนีเ้คยเป็นต าแหน่งทีต่ัง้ใจจะกอ่สรา้ง 'ทัชมาฮาลด า' สสุานในต านานทีจ่ะสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นด า เพือ่ฝังพระศพของ จักรพรรดชิาหจ์าฮาน เป็นรปูรา่งเดยีวกับ 'ทัชมาฮาลขาว' ซึง่ฝังพระศพของ มมุตาช มา

ฮาล พระมเหสขีองพระองค์

เดนิทางกลับ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

ป้อมอัครา (Agra Fort)

DAY 11

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม
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ฟาเตหป์รู ์สคิริ ี(Fatehpur Sikri) 

13.00 น.

กอ่นถงึเมอืงชยัปรุะประมาณ 95 กโิลเมตร  แวะเทีย่วอกีสักที่

Chand Baori บอ่น า้ข ัน้บนัไดโบราณ 

เดนิทางถงึ เมอืงชยัปรุะ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย พรุง่นีเ้ชา้เราจะเทีย่วตอ่กัน

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหารระหวา่งเสน้ทาง

พระราชวงัเล็กๆ ที่ีเ่งยีบสงบและมเีรือ่งเลา่มากมาย อยูห่า่งจากเมอืงอัคราไปทางตะวนัตก ประมาณ 40 กโิลเมตร สรา้งโดย 

'พระจักรพรรดิอ์ัคบาร'์ แหง่ราชวงศโ์มกลุ 'จักรพรรดิอ์ัคบาร'์ มพีระมเหสหีลายพระองค ์แตก่ลับยังไมม่อีงครั์ชทายาทสบืสกลุ

 พระองคเ์ดนิทางมาทีเ่มอืง 'สคิริ'ี แหง่นี ้เพือ่สวดออ้นวอนกับอหิมา่ม Sheikh Salim Chisti จนเมือ่ไดโ้อรสสมดังปรารถนา 

จงึทรงสรา้งวงัแหง่นีข้ ึน้ โดยตัง้ใจใหเ้ป็นเมอืงหลวงแทนเมอืงอัครา แตใ่นเพยีงชัว่เวลาไมน่านนัก (ค.ศ. 1571-1585) ฟา

เตหป์รุะ สคิริ ีก็ถูกทิง้รา้งเนือ่งจากปัญหาขาดแคลนน ้า

บอ่น ้า 'ชานเบาวรี'่ เป็นสถานทีท่ีเ่กา่แกแ่ละน่าสนใจมากทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ในรัฐราชสถาน มันถูกสรา้งขึน้ชว่ง ปี ค.ศ. 

800-900 ราชสถานเป็นพืน้ทีแ่หง้แลง้มาก การกอ่สรา้งบอ่น ้า 'ชานเบาวรี'่ จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่การเก็บกักน ้าใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีม่ากได ้ทีก่น้บอ่ดา้นลา่งสดุอณุหภมูเิย็นกวา่ดา้นบนถงึ 5-6 องศา ชาวบา้นมักออกมาพักผอ่นกันในวนัทีอ่ากาศรอ้น

อยา่งรนุแรง บอ่น ้ามคีวามลกึ 30 เมตร (เทยีบเทา่ตกึ 13 ชัน้) มจี านวนขัน้บนัได 3,500 ขัน้ แตล่ะชัน้ก็จะเป็นทางเดนิ ทีพ่อ

เดนิไดท้ลีะคน

หนา้ที ่16 จาก 29



วนัจันทรท์ี ่23 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วเมอืงชยัปรุะ

06.30 น.

07.30 น.

08.30 น. ออกไปเทีย่ว เมอืงชยัปรุะ กัน

พระราชวงัสายลม "ฮาวา มาฮาล' (Hawa Mahal - Palace of the Wind)

พระราชวงักลางน า้ จลัมาฮาล (Jal Mahal)

ทะเลสาบ Man Sagar ไมไ่กลจากเมอืงชยัปรุะ มพีระราชวงัสรา้งอยูใ่นน ้ากลางทะเลสาบ พระราชวงันีส้รา้งโดย มหาราชา 

ไสว ชยั ซงิห ์ที ่2 (Maharaja Sawai Jai Singh II) ดว้ยสถาปัตยกรรม ราชปตุและโมกลุ ทีส่วยงามและประณีต พระราชวงั

ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ มเีทอืกเขา นาฮาการห ์เป็นฉากหลัง ท าใหด้งูดงามโดดเดน่มาก ตัวพระราชวงัมถีงึ 5 ชัน้ แตใ่นขณะ

ทีน่ ้าขึน้สงู ทัง้ 4 ชัน้ ของพระราชวงัจะจมอยูใ่ตน้ ้า เหลอืเพยีงชัน้ที ่5 ทีเ่ราจะสามารถมองเห็นได ้ทีน่ีจ่งึเป็นจดุถ่ายรปูที่

นยิมมากส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

นครชยัปรุะ (Jaipur) นครแหง่ชยัชนะ หรอื นครสชีมพู ชยัปรุะเป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน ไดรั้บการออกแบบวางผัง

เมอืงอยา่งสวยงาม เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ใหมโ่ดย มหาราชา ไสว ชยั ซงิห ์ที ่2 เป็นชมุชนศลิปินและชา่งฝีมอื มชีือ่เสยีงดา้น

การผลติสนิคา้หตัถกรรมหลากหลายชนดิ ชยัปรุะไดรั้บสมญานามวา่ นครสชีมพู (Pink City)  เพราะครัง้หนึง่เมอืงถูกทาสี

ชมพู เพือ่ตอ้นรับการเสด็จเยอืนของ Prince of Wale ซึง่ตอ่มาคอื King Edward VII แหง่สหราชอาณาจักร

อาคารม ี5 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดย มหาราชา ไสว ประตาป ซงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) เป็น

สถาปัตยกรรม "สไตลเ์ปอรเ์ซยีผสมโมกลุ" ความสวยงามคอืการมองจากดา้นหนา้ จะเห็นหนา้ตา่งเล็กๆ ทีม่มีากถงึ 953 บาน

 จนดเูหมอืนรังผึง้ ในอดตีเคยเป็นต าหนักส าคัญในพระราชวงัหลวง ลักษณะทางสถาปัตกรรมถอดแบบมาจากรปูทรงมงกฎุ

ของพระกฤษณะ หนา้ตา่งขนาดเล็กตกแตง่ดว้ยลวดลายฉล ุใหเ้ป็นชอ่งลมผา่น และมไีวเ้พือ่ใหส้ตรสีงูศักดิใ์นราชส านัก

สามารถมองทะลอุอกมาเห็นชวีติภายนอกได ้เป็นทีม่าของค าวา่ "ฮาวา" ซึง่แปลวา่ สายลม พระราชวงัแหง่นี ้สรา้งโดยหนิ

ทรายสชีมพูและสแีดง ปัจจบุนักลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงชยัปรุะ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญ ทีไ่มว่า่ใครทีไ่ดม้าเยอืน

เมอืงชยัปรุะ จะพลาดไมไ่ด ้

DAY 12

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม
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พระราชวงัแอมเบอร ์(Amber Palace) และ ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort)

13.00 น.

14.00 น.

พระราชวงัหลวง (City Palace)

จนัทรา มนัตรา (Jantar Mantar)

มหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากพระราชวงัแอมเบอร ์มายังนครชยัปรุะ และไดส้รา้งพระราชวงัขึน้ใหม ่ใจ

กลางเมอืง ปัจจบุนัเรยีกวา่ City Palace ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑ ์จัดแสดงของใชส้ว่นพระองคข์องมหาราชาแหง่เมอืงชยัปุ

ระ พระราชวงัหลวงแหง่นีเ้ป็นสมบตัสิว่นพระองค ์ชาวเมอืงชยัปรุะบางสว่นยังนับถอืพระองคอ์ยูแ่มพ้ระองคจ์ะไมม่อี านาจใดๆ

 แลว้ก็ตาม

พระราชวงัแอมเบอร ์(Amber Palace) สรา้งโดย มหาราชา แมน ซงิห ์ที ่1 ตัง้อยูภ่ายใน ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสองศาสนาคอื "ศลิปะของราชปตุ" ศาสนาฮนิด ูและ "ศลิปะของโมกลุ" 

ศาสนาอสิลาม ภายในมหีอ้งตา่งๆทีต่กแตง่ดว้ยการแกะสลักลวดลายเครอืเถาและฝังกระจกชิน้เล็กๆ สะทอ้นแสงสทีี่

แตกตา่งสวยงามแปลกตา ตัวป้อมปราการเองตัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือสันเขา มแีนวก าแพงเมอืงยาวกวา่ 13 กโิลเมตร

กนิอาหารกลางวนั   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ไปเทีย่วกันตอ่ ทีพ่ระราชวงัหลวง (City Palace)

หอดดูาวโบราณ จัดเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วดา้นดาราศาสตรท์ีส่ าคัญในเมอืงชยัปรุะ สรา้งโดย มหาราชา ไสว ชยั ซงิห ์ที ่2 

(Maharaja Sawai Jai Singh II) เป็นกลุม่เครือ่งมอืทางดาราศาสตรท์ีส่รา้งดว้ยหนิ มนีาฬกิาแดดขนาดใหญซ่ึง่บอกเวลาได ้

อยา่งแมน่ย า เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทางดาราศาสตรใ์นสมัยโบราณทีส่ าคัญมากของโลก ทีน่ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น มรดก

โลก โดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 2010
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ชว่งเย็น

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัองัคารที ่24 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วเมอืงชยัปรุะ

06.30 น.

07.30 น.

08.30 น. ออกไปเทีย่ว เมอืงชยัปรุะ กันตอ่

ป้อม นาฮาการ ์(Nahargar Fort)

13.00 น.

14.00 น.

ประตปูาตรกิา (Patrika Gate)

กนิอาหารกลางวนั   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ไปเทีย่วกันตอ่

ประตเูมอืงล าดับที ่9 ของนครชยัปรุะ ตัง้อยูบ่รเิวณ วงเวยีนจาวาฮาร ์(Jawahar Circle) ไมไ่กลจากสนามบนิชยัปรุะ ดว้ย

ความทีเ่ป็นประตเูมอืงล าดับที ่9 ซึง่เป็นเลขศักดิส์ทิธิ ์การสรา้งประตนูี ้จงึมกีารระดมความคดิในการสรา้งใหต้รงตาม

ประเพณีโบราณของเมอืง ท าใหป้ระตปูาตรกิา ม ี9 โดม ม ี7 ซุม้ประต ูแตล่ะซุม้มภีาพวาดสสีันสวยงามบอกเลา่

ประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถาน ส าหรับนักทอ่งเทีย่วแลว้ ทีน่ีนั่บเป็นจดุถ่ายรปูทีส่วยมาก แมจ้ะมแีคซุ่ม้ประต ูแตล่วดลาย

ดา้นในประตสูวยมาก จงึไมค่วรพลาดมาเก็บภาพทีน่ี่

เดนิทางกลับ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

DAY 13

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

ป้อมส าคัญตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1734 โดย มหาราชา ไสว ชยั ซงิห ์ที ่2 (Maharaja Sawei Jai Singh 

II) เป็นจดุยทุธศาสตรใ์นการดแูลปกป้องคุม้ครองเมอืงจากการรกุรานของขา้ศกึในอดตี ดา้นบนจะเป็นจดุชมววิ ทีส่ามารถ

มองเห็นววิ เมอืงชยัปรุะ ไดอ้ยา่งสวยงาม
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พพิธิภณัฑ ์อลัเบริท์ ฮอลล ์(Albert Hall Museum)

Shopping Time !! ไดเ้วลาพาไปชอ้ปป้ิง 

เดนิเลน่ Shopping ทีห่นา้พระราชวงัสายลม มรีา้นคา้มากมาย

รา้น The Tattoo Café  หรอื  Wind View Café 

ใครเดนิเหนือ่ยแลว้ ไปน่ังจบิชารอเพือ่น ชมพระอาทติยต์กสวยสวยกันทีค่าเฟ่ ดา้นหนา้พระราชวงัสายลม

เดนิทางกลับ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

คนืนีเ้ก็บกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย พรุง่นีเ้ราจะขึน้เครือ่งบนิไปเดลล ี 

น ้าหนักกระเป๋า ไดไ้มเ่กนิคนละ 20 กโิลกรัม

เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในรัฐราชสถาน จัดแสดงงานศลิปะ และสิง่ประดษิฐ ์ทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรม์ากมาย 

ตัวอาคารของพพิธิภัณฑนั์น้ก็สวยงาม เพราะเป็นวงัเกา่ทีท่ าจากหนิออ่นสขีาวครมี สามารถเดนิถ่ายรปูสวยๆดา้นนอกได ้

รา้นอยูช่ัน้ดาดฟ้า ตรงขา้มกับ พระราชวงัสายลม (Hawa Mahal) สามารถมองเห็นพระราชวงัไดอ้ยา่งงดงาม

หนา้ที ่20 จาก 29



วนัพธุที ่25 มกราคม พ.ศ. 2566
ชยัปรุะ - เดลล ี- ออรังกาบดั

04.30 น. ตืน่นอน

05.30 น. "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย พนักงานจะน ากระเป๋าไปขึน้รถ 

06.00 น. ออกเดนิทางไป สนามบนิชยัปรุะ

เทีย่วบนิ 6E6221 Jaipur-Delhi

เครือ่งออก เวลา 08.30 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 09.40 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

06.30 น.

กนิอาหารเชา้  เป็นชดุอาหารกลอ่ง ทีแ่พ็คมาจากโรงแรม

08.30 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูก่รงุนวิเดลี *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 10 นาท ี

09.40 น. 

12.00 น. กนิอาหารกลางวนั  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมใกล ้ๆ สนามบนิ

เทีย่วบนิ 6E5603 Delhi-Aurangabad

เครือ่งออก เวลา 15.15 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 17.10 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

13.00 น.

15.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูเ่มอืงออรังกาบดั *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 55 นาท ี

17.10 น. 

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย 

เดนิทางถงึสนามบนินวิเดล ีรถมารับทีส่นามบนิ ไปกนิอาหารกลางวนักันกอ่นเลย

กลับเขา้สนามบนิ Check-in แลว้รอขึน้เครือ่ง

เดนิทางถงึสนามบนิออรังกาบดั รถมารับทีส่นามบนิ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

DAY 14

ถงึสนามบนิ Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง
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วนัพฤหัสบดทีี ่26 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วถ ้าอชนัตา้

06.30 น.

07.30 น.

08.30 น. ไปเทีย่ว ถ ้าอชนัตา 

12.00 น. เดนิทางถงึถ ้าอชนัตา้
พรอ้มแลว้ ไปเดนิเทีย่วชม ถ ้าอชนัตา กันเลย

ถ า้อชนัตา้ (Ajanta Cave)

16.00 น. เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

ไดช้ือ่วา่เป็น วดัถ ้าในพุทธศาสนาทีง่ดงามและเกา่แกท่ีส่ดุในโลก สรา้งเมือ่ พ.ศ. 350 โดยพระภกิษุสงฆใ์นสมัยนัน้ได ้

คน้พบสถานทีแ่หง่นี ้เห็นวา่เป็นสถานทีเ่หมาะส าหรับการปฏบิตัธิรรมกรรมฐานเป็นอยา่งยิง่ จงึไดเ้จาะภเูขาเพือ่สรา้งเป็นกฏุ ิ

โบสถ ์วหิาร เพือ่อาศัยอยูอ่ยา่งสันโดษ เนือ่งจากเป็นสถานทีห่า่งไกลผูค้น   

    เรือ่งราวของ ถ ้าอชนัตา ไดห้ายเงยีบไป กลายเป็นถ ้ารา้งทีถู่กปกคลมุดว้ยเถาวลัยแ์ละตน้ไมปิ้ดปากถ ้า จนถงึ พ.ศ. 2362

 จอหน์ สมธิ นายทหารชาวอังกฤษไดเ้ขา้ป่าเพือ่ลา่สัตว ์จนมาถงึบรเิวณเทอืกเขาและไดค้น้พบถ ้าแหง่นีด้ว้ยความบงัเอญิ

กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

*ระยะทาง 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง

DAY 15

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

    ถ ้าเหลา่นีถู้กเจาะลกึเขา้ไปในภเูขาเพือ่สรา้งเป็นวดั มวีหิารขนาดใหญ ่ภายในเต็มไปดว้ยงานแกะสลักหนิ เป็นองคเ์จดยี ์

เป็นพระพุทธรปู และภาพจติรกรรมฝาผนังถ ้า เลา่เรือ่งราวตา่งๆ ในพุทธประวตัแิละชาดก และทีน่่าแปลกใจ คอื ถ ้าเหลา่นี้

ซกุซอ่นตัวอยูท่ีน่ีม่านานกวา่ 1,500 ปี โดยไมถู่กรกุล ้าจากผูค้น

    การคน้พบ หมูถ่ ้าอชนัตา ในครัง้นัน้ท าใหโ้ลกตอ้งตืน่ตะลงึกับความมหศัจรรยข์องศลิปะภายในวดัถ ้า ทีไ่มม่ใีครเคยพบ

เห็นมากอ่น ขณะเดยีวกันก็ท าใหนั้กประวตัศิาสตร ์นักโบราณคด ีสามารถปะตดิปะตอ่เรือ่งราวของ ศาสนาพุทธ ในอนิเดยีได ้

อยา่งชดัเจนเป็นรปูเป็นรา่งมากขึน้ ดว้ยการศกึษาจากภาพแกะสลักหนิภายในถ ้า ทีย่ังคงอยูอ่ยา่งสมบรูณ์ ไมผ่กุรอ่น

พังทลายไปเหมอืนพุทธสถานอืน่ๆ เพราะทกุอยา่งทีน่ี ่สลักขึน้จากภเูขาทัง้ลกู
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วนัศกุรท์ี ่27 มกราคม พ.ศ. 2566
เทีย่วถ ้าเอลโลร่า

06.30 น.

07.30 น.

09.00 น. ไปเทีย่ว ถ ้าเอลโลรา่ 

10.00 น. เดนิทางถงึถ ้าเอลโลรา่ ไปเดนิเทีย่วชมถ ้ากันเลย

ถ า้เอลโลรา่ (Ellora Cave)

13.00 น. กนิอาหารกลางวนั   ทีร่า้นอาหาร

14.00 น. เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก 

Shopping Time !! ระหวา่งทางพาแวะชอ้ปป้ิง รา้นคา้ทีน่่าสนใจ

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย

คนืนีเ้ก็บกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย พรุง่นีเ้ราจะขึน้เครือ่งบนิไปเดลล ี 

น ้าหนักกระเป๋า ไดไ้มเ่กนิคนละ 20 กโิลกรัม

สรา้งประมาณ ปี พศ. 1100 - 1400 เป็นยคุหลังจากถ ้าอชนัตา ลักษณะของหมูถ่ ้าจะเป็นการเจาะเขา้ไปในภเูขา ใหเ้ป็นวดั

และศาสนาสถาน เชน่เดยีวกับถ ้าอชนัตา แตท่ีน่ีจ่ะมคีวามตา่งคอืจะมถี ้าของศาสนาเชน และ ฮนิด ูรวมอยูด่ว้ย  ถ ้าของแต่

ละศาสนาถูกเนรมติเป็นวหิาร เทวสถาน ตามความเชือ่ของศาสนานัน้ๆ ศาสนาพุทธ ม ี12 ถ ้า เป็นวหิารและอโุบสถและ

พระพุทธรปูทีง่ามยิง่ ถ ้าของศาสนาเชน ม ี5 ถ ้า เจาะหนา้ผาเป็นปราสาทหนิ มรีปูแกะสลักของศาสดามหาวรีะ ศาสนาฮนิดมูี

 17 ถ ้า โดยเฉพาะถ ้าที ่16 ถ ้าไกรลาศนัน้ เป็นถ ้าทีง่ดงามวจิติรอยา่งมาก

DAY 16

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

*ระยะทาง 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.
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วนัเสารท์ี ่28 มกราคม พ.ศ. 2566
ออรังกาบดั - มมุไบ

04.30 น. ตืน่นอน

05.30 น. "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย พนักงานจะน ากระเป๋าไปขึน้รถ 

06.00 น. ออกเดนิทางไป สนามบนิออรังกาบดั

เทีย่วบนิ AI400 Aurangabad-Mumbai

เครือ่งออก เวลา 08.50 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 10.00 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม

06.30 น.

กนิอาหารเชา้  เป็นชดุอาหารกลอ่ง ทีแ่พ็คมาจากโรงแรม

08.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูน่ครมมุไบ *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 10 นาท ี

10.00 น. 

12.00 น. กนิอาหารกลางวนั  ทีร่า้นอาหาร

13.00 น. พาไปเทีย่วชม อกีหนึง่ถ ้าส าคัญทีอ่ยูไ่มไ่กลจากสนามบนิ กอ่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก

ถ า้กณัเธร ี(Kanheri Cave)

DAY 17

ถงึสนามบนิ Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง

เดนิทางถงึสนามบนิมมุไบ รถมารับทีส่นามบนิ ไปกนิอาหารกลางวนักันกอ่นเลย

เป็นกลุม่ถ ้าทางพุทธศาสนา เชน่เดยีวกันกับถ ้าอชนัตา กลุม่ถ ้าซอ่นตัวอยูใ่น อทุยานแหง่ชาตสิัญชยัคานธ ีมถี ้ากระจัด

กระจายไปตามไหลเ่ขาใหญบ่า้งเล็กบา้ง จ านวน 109 ถ ้า สรา้งมาตัง้แตช่ว่ง พ.ศ. 500 ถ ้าทีเ่กา่แกท่ีส่ดุนัน้คอ่นขา้งเรยีบ

งา่ยและไมม่กีารตกแตง่อะไรมากมาย ตา่งกับถ ้าในยคุหลังๆทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม แตล่ะถ ้ามแีทน่หนิทีใ่ชเ้ป็นที่

นอน วหิารทีม่เีสาหนิขนาดใหญ ่มสีถูปเจดยี ์ผนังถ ้าแกะสลักดว้ยภาพนูนต า่ของพระพุทธเจา้และพระโพธสิัตว ์ท าให ้ถ ้า

กัณเธร ีไดก้ลายเป็นชมุชนชาวพุทธทีส่ าคัญบนชายฝ่ังทะเลแถบนี้

หนา้ที ่24 จาก 29



ประต ูGateway of India

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ ของนครมมุไบ

Shopping Time !! ถา้ไมเ่หนือ่ยจนเกนิไป และอยากเดนิเลน่ตลาด จะพาไปที่

ตลาดโคลาบาร ์ยา่นดังของมมุไบ ไมไ่กลจากโรงแรมทีพั่ก มสีนิคา้หลากหลายประเภท

18.00 น. เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก คนืนีเ้ก็บกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย พรุง่นีเ้ราจะขึน้เครือ่งบนิกลับกรงุเทพ

น ้าหนักกระเป๋า ไดไ้มเ่กนิคนละ 20 กโิลกรัม

19.00 น. กนิอาหารค า่  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

อิม่แลว้ พักผอ่นนอนหลับตามอัธยาศัย 

วนัอาทติยท์ี ่29 มกราคม พ.ศ. 2566
มมุไบ - กรุงเทพ

06.30 น.

07.30 น.

กอ่นออกจากหอ้งพัก "เก็บกระเป๋าเดนิทาง" วางไวห้นา้หอ้งพักใหเ้รยีบรอ้ย 

08.30 น. ออกไปเทีย่ว นครมมุไบ

เชา้นีน่ั้งเรอืขา้มฟากออกไปทีเ่กาะ  *ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 45 นาที

ตืน่นอน

กนิอาหารเชา้   ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

DAY 18

    ประต ูGateway of India ถูกโจมตจีากผูก้อ่การรา้ยถงึ 3 ครัง้ ครัง้แรกในราวตน้ศตวรรษที ่21 ครัง้ทีส่องในปี ค.ศ. 2003

 และครัง้ลา่สดุผูก้อ่การรา้ยขึน้ฝ่ังทีน่ี ่เพือ่ไปโจมตโีรงแรม ทัชพาเลซ โรงแรมหรทูีอ่ยูใ่กล ้ๆ กัน

สรา้งขึน้ในชว่งการปกครองของอังกฤษ ตัง้อยูส่ดุ ถนนฉัตราปตศีวิาจ ีตรงปลายสดุของทา่เรอื อพอลโล บนัเดอร ์หนัหนา้

ออกไปทางอา่ว "มมุไบฮารเ์บอร"์ เป็นจดุทีส่ามารถมองเห็นทะเลอาหรับ (Arabian Sea) บรเิวณนีเ้ดมิเป็นทา่เรอืของ

ชาวประมง ตอ่มาในภายหลังไดรั้บการบรูณะและถูกใชเ้ป็นทา่จอดเรอืส าหรับผูส้ าเร็จราชการอังกฤษและบคุคลส าคัญตา่งๆ 

ในสมัยกอ่นนัน้ ใครก็ตามทีน่ั่งเรอืมาถงึทา่เรอืนี ้จะไดเ้ห็น ประต ูGateway of India เป็นสิง่แรก

    ประต ูGateway of India ถูกสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึการเสด็จเยอืนทา่เรอื "อพอลโล บนัเดอร"์ ของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และ

สมเด็จพระราชนิีแมรี ่ในปี ค.ศ 1911 ถงึแมว้า่จะมพีธิวีางศลิาฤกษ์เมือ่วนัที ่31 มนีาคม ค.ศ. 1911 แตแ่บบแปลนที่

ออกแบบโดย จอรจ์ วทิเตท สถาปนกิชาวสกอตแลนด ์นัน้ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตใินอกี 3 ปีถัดมา และท าการกอ่สรา้งประตู

เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1924

    เมือ่ครัง้อนิเดยีไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ ทหารอังกฤษคนสดุทา้ยออกจากประเทศอนิเดยีผา่นทาง ประต ูGateway of 

India แหง่นี ้เมือ่วนัที ่28 กมุภาพันธ ์1948 เป็นสัญญาณการสิน้สดุของการปกครองของอังกฤษ
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ถ า้เอเลเฟนตา (Elephanta Cave)

เป็นเทวสถานในศาสนาฮนิด ูแกะสลักภเูขาใหเ้ป็นถ ้า เชน่เดยีวกับถ ้าอืน่ๆ 

13.00 น. กลับมาทีโ่รงแรมทีพั่ก  กนิอาหารกลางวนั  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

14.00 น. เดนิทางไปไหวพ้ระพฆิเนศ คูเ่มอืงมมุไบ ณ วดัสทิธวินิายัก วดัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอนิเดยี

วดัสทิธวินิายกั (Siddhivinayak Temple)

แลว้เดนิทางตอ่ไปที ่สนามบนิมมุไบ วนันีเ้ราจะเดนิทางกลับบา้นกัน

สรา้งขึน้เพือ่บชูาพระศวิะเป็นหลัก ตัง้อยูบ่นเกาะเอเลเฟนตา (มชีือ่เดมิวา่เกาะคะระบรุ)ี ในอา่วมมุไบ บนเกาะมหีมู่

โบราณสถานประกอบดว้ย โบสถพ์ราหมณ์ลัทธไิศวะ เป็นสว่นใหญ ่มเีศษซากของสถูปในพุทธศาสนาบางสว่น ซึง่เชือ่กันวา่

สรา้งขึน้มาตัง้แตพุ่ทธศตวรรษที ่7  ภายในหมูถ่ ้า มรีปูปัน้แกะสลักหนิมากมาย เทวรปูสว่นใหญถู่กท าลาย ตัดเศยีร พระ

พักตรไ์มส่มบรูณ์ รปูปัน้ส าคัญหลักของถ ้าคอื รปูจ าหลัก “พระตรมีรูต”ิ สลักไวใ้นหนิใหญก่อ้นเดยีวทีม่คีวามสงูถงึ 6 เมตร 

    ชือ่ เอเลเฟนตา (Elephanta) มาจากค าวา่ เอลเิฟนเต ้(Elefante) ทีแ่ปลวา่ชา้ง ในภาษาโปรตเุกส ชาวอาณานคิม

โปรตเุกสเป็นผูต้ัง้ชือ่ใหห้ลังจากทีพ่บ “หนิสลักเป็นตัวชา้ง” บนเกาะนี ้ ถ ้าหลักหรอืถ ้าใหญเ่คยเป็นเทวสถาน สถานที่

สักการะบชูาของชาวฮนิด ูกระท่ังกองทัพโปรตเุกสเขา้ยดึครองเพือ่ตัง้ฐานทัพบนเกาะ มกีารซอ้มยงิปืนใหญ ่ท าใหถ้ ้าและ

หนิจ าหลักตา่งๆเสยีหายไปเกอืบทัง้หมด

เป็นวดัทีส่รา้งถวาย "พระพฆิเนศ" วดัทีเ่กา่แกใ่นศาสนาฮนิด ูเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงมมุไบ มผีูศ้รัทธาจากทกุชนชัน้

เดนิทางมากราบไหวข้อพร กอ่นเขา้วดัตอ้งถอดรองเทา้และผา่นเครือ่งสแกน จากนัน้ไปเขา้แถว แลว้คอ่ยเคลือ่นตามกันไป

เพือ่น าเครือ่งบชูาอันไดแ้กพ่วงมาลัย ผา้แดง และขนมไปถวายพระพฆิเนศ หลังจากกราบพระพฆิเนศแลว้รับเครือ่งบชูาจาก

พราหมณ์กลับมา มรีปูปัน้หนูตัวแทนพาหนะของพระพฆิเนศ ทีต่ัง้อยูไ่มไ่กล ใหน้ าพวงมาลัย ผา้แดง ขนม มาถวายหนู 

จากนัน้เอามอืขา้งหนึง่อดุหหูนูไว ้แลว้กระซบิทีห่ขูองรปูปัน้หนูอกีขา้ง ขอพรทีต่อ้งการเพยีงขอ้เดยีว

    ความยิง่ใหญอ่ลังการของวดันีค้อื ยอดของวดัมทัีง้หมด 37 ยอด สรา้งจากทองค าหนักรวม 1,500 กโิลกรัม ดา้นในวดั

ประดษิฐาน "พระพฆิเนศองคส์สีม้" ขนาดองคไ์มใ่หญ ่สงู 75 ซม. หนา้ตักกวา้ง 60 ซม. ประดับดว้ยทองค าและอัญมณี 

งวงหนัไปทางขวา ซึง่มคีวามหมายวา่ใหพ้รสมปรารถนาทีทั่นใจ ม ี4 กร ทรงถอืดอกบวั ขวาน ลกูประค า และขนม
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18.00 น.

เทีย่วบนิ TG318 MUMBAI-BANGKOK

เครือ่งออก เวลา 23.20 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 05.05 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  (ตัว๋ชัน้ประหยัด)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 40 กโิลกรัม  (ตัว๋ชัน้ธรุกจิ)

23.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 15 นาท ี

กนิอาหารค า่  บนเครือ่งบนิ

วนัจันทรท์ี ่30 มกราคม พ.ศ. 2566
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพ

05.05 น. 

จบโปรแกรมทัวร-์

Hotel Novotel New Delhi Aerocity    1 คนื กรงุนวิเดลี

Hotel Royal Hillton Pahalgam 1 คนื พาฮาลแกม แคชเมยีร์

บา้นเรอื Royal Houseboat 4 คนื ศรนีากา แคชเมยีร์

หมายเหตุ บา้นเรอืแตล่ะหลัง จะมหีอ้งพักแค ่3-4 หอ้ง เราไมส่ามารถพักในบา้นเรอืหลังเดยีวไดห้มด

บรกิารอาหาร จะแยกกันไปตามบา้นเรอืทีเ่ราพัก มพี่อบา้นประจ าเรอืคอยดแูล เรอืใครเรอืมัน

บา้นเรอืจะอยูต่ดิๆกัน สามารถเดนิถงึกันได ้

The Lalit New Delhi 2 คนื กรงุนวิเดลี

Taj Hotel & Convention Center 2 คนื เมอืงอัครา

Holiday Inn City Center 2 คนื เมอืงชยัปรุะ

Hotel Rama International 3 คนื เมอืงออรังกาบดั

Hotel Taj President 1 คนื เมอืงมมุไบ

ถงึสนามบนิ Check-in โหลดกระเป๋าเดนิทาง แลว้รอขึน้เครือ่ง

หมายเหต-ุ  โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้

DAY 19

(ตามเวลาประเทศไทย) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ

ทีพั่ก
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- เสน้ทาง แคชเมยีร ์, ใชร้ถตูป้รับอากาศ 13-15 ทีน่ั่ง จ านวน 3 คัน (เสน้ทางขึน้เขาจะไมเ่ปิดแอร/์ฮทีเตอร)์

- เสน้ทาง เดลล ีอัครา ชยัปรุะ ออรังกาบดั มมุไบ , ใชร้ถบสัปรับอากาศ (Volvo) 45 ทีน่ั่ง ไมม่หีอ้งน ้าในรถ 

คา่กระเชา้เคเบิล้ทีก่ลุมารค์ เฉพาะเฟสที ่1

คา่เรอืชคิารา ทีท่ะเลสาบดาล แคชเมยีร์

คา่เรอืขา้มฟาก มมุไบ เกาะ Elephanta Cave 

    

คา่กจิกรรมตา่งๆ (ถา้ม)ี เชน่ เลน่เลือ่น เลน่สกี

    

คา่เครือ่งดืม่พเิศษ เชน่ น ้าอัดลม หรอื เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากัดจ านวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่

ทีพั่กตามทีร่ะบใุนโปรแกรม พักหอ้งละ 2 ทา่น

คา่รถปรับอากาศตลอดเสน้ทาง

คา่บรกิาร ไกดท์อ้งถิน่ และ escort หรอืผูช้ว่ยหวัหนา้ทัวร ์ชาวอนิเดยี (ไมร่วมทปิ)

ประกนัการเดนิทาง ครอบคลมุภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

ราคานีไ้มร่วม-

คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี

คา่ทปิ หวัหนา้ทัวรค์นไทย

ราคาทัวร์

  หมายเหต ุ- ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงของ คา่น ้ามัน และ อัตราแลกเปลีย่น 

เนือ่งดว้ยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจบุนั

คา่วซีา่อนิเดยี  *เป็น e-Tourist VISA อาย ุ30 วนั

คา่ทปิ คนขับรถ , เด็กรถ , พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม และทปิอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ย ในการตรวจโควดิ-19 ทีอ่นิเดยี ในทกุกรณี

คา่ใชจ้า่ย ในการรักษาพยาบาล หรอื คา่กักตัวทีป่ระเทศอนิเดยี (ถา้ม)ี

ราคานีร้วม-

อาหารมือ้หลักทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

คา่บรกิาร หวัหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ)

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ สายการบนิตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

คา่อาหารมือ้เย็น วนัสดุทา้ยทีม่มุไบ

คา่กลอ้งถ่ายรปู และคา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่อาจมเีรยีกเก็บเป็นบางสถานที่

คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และ escort หรอืผูช้ว่ยหวัหนา้ทัวร ์ชาวอนิเดยี

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ

*ราคานี ้ยังไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ทกุเสน้ทาง

ทา่นละ 135,000 บาท

หนา้ที ่28 จาก 29



จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้

กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร

กรณีเกดิการระบาดของ โควดิ-19 จนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้

ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่น/ยกเลกิการเดนิทาง ตามแตส่ถานการณ์เฉพาะหนา้

เมือ่ทา่นออกเดนิทางกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่านอาหาร

บางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการ

เดนิทาง หรอื กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด

ตามแตพ่อใจ (ไมบ่งัคับ) ใหใ้นวนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง

เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบง่ให ้ไกด ์escort คนขับและเด็กรถ ตามสัดสว่นทีเ่หมาะสม

เงนิทปิ

(ใหใ้นวนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง)

กรณีตดิโควดิ-19 ระหวา่งเดนิทาง หรอืในขณะทีอ่ยูใ่นประเทศอนิเดยี เบือ้งตน้จะดแูลรักษาตามอาการ ทัง้นีผู้ร้ว่มทาง

ตอ้งดแูลตัวเอง ถา้มอีาการนอ้ยใหเ้ดนิทางรว่มคณะตอ่ไป หากมอีาการหนักจะน าสง่โรงพยาบาลทีอ่นิเดยี เพือ่ใหเ้ขา้รับ

การรักษา หากตอ้งการเดนิทางกลับประเทศไทยกอ่นก าหนด สามารถท าไดโ้ดยคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ ขณะนัน้

เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 3,600 รปีู หรอื 1,800 บาท ส าหรับ 18 วนั ในอนิเดยี

หวัหนา้ทัวรค์นไทย 

ทมีงานอนิเดยี  (ไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ เด็กรถ) 

พนักงานยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 50 รปีู ตอ่ครัง้
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