
              

 

    

 

 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

6E�� วนัที�สอง(พฤหสั $/&'/(') สวุรรณภมิู โกลกลัตา้ 5'.$$ น. 57.'5 น. '.7$ ชม. 
�E��� วนัที�สอง(พฤหสั $/&'/(') โกลกลัตา้ ภวูเนศวร 5:.&5 น. 5;.'5 น. &.&5 ชม. 

6E���	 วนัที�สอง(พฤหสั $/&'/(') ภวูเนศวร บงักาลอร ์ '&.'$ น. '7.75 น. &.$$ ชม. 
6E	�
 วนัที�สี�(เสาร ์:/&'/(') บงักาลอร ์ ปเูน่ ��.� น. 5&.7$ น. &.'$ ชม. 

(E547 วนัที�หา้(อาทิตย ์;/&'/(')  ปเูน่ เชนไน ''.75 น. 55.&$ น.+& &.G$ ชม. 

(E91 วนัที�หก(จนัทร ์K/&'/(') เชนไน สวุรรณภมิู '5.G5 น. 5&.$$+& น. 7.G$ ชม. 

Date Program Hotel B L D 

วันที�หนึ�ง(พธุ �/�	/
	) สนามบินสวุรรณภมิู - - - - 

วนัที�สอง(พฤหัส �/
�/��) สวุรรณภมิู-โกลกลัตา้-ภวูเนศวร-บงักาลอร ์ Janpath Hotel box ภ รร 

วนัที�สาม(ศุกร์ �/
�/��) บงักาลอร-์ปเูน่ : Apple Hotel รร ภ รร 

วนัที�สี�(เสาร์ �/
�/��) ปเูน่-อจนัตา้-ออรงักาบดั 7 Apple Hotel รร ภ ภ 



              

 

    

วนัที�หา้(อาทติย์ �/
�/��) ออรงักาบดั-เอลโลรา่-ปเูน่-เชนไน Chekkers inn รร ภ รร 

วนัที�หก(จันทร์ �/
�/��) เชนไน-สนามบินสวุรรณภมืู  รร ภ อิสระ 

วนัที�เจ็ด(องัคาร 
!/
�/��) สนามบินสวุรรณภมิู     

 

วั น ที$
ห นึ$ ง
( พุ ธ 

'/
�/��) สนามบินสุวรรณภูมิ 
��.�� น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั!น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก ้โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ  

คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
 

วนัที$สอง(พฤหัส �/
�/��) สนามบินสุวรรณภูมิ-โกลกลัต้า-ภูวเนศวร-บังกาลอร์ 
2�.2� น. โดยสายการบินอินดิโก ้เที�ยวบินที� 3E45 เหินฟ้าสู่ โกลกลัตา้  
0�.�2 น. เดินทางถึงสนามบินโกลกลัตา้ ประเทศอินเดีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

นาํท่านเปลี�ยนเครื�องเดินทางสู่ ภูวเนศวร รับประทานอาหารเชา้(?)SET BOX 
24.?2 น.  โดยสายการบินอินดิโก ้เที�ยวบินที� 3E�4� เหินฟ้าสู่ ภูวเนศวร  
25.�2 น. เดินทางถึง สนามบินภูวเนศวร  เมืองหลวงแห่งรัฐโอริสสา หรือ แควน้กาลิงคะในสมยัพุทธกาล ซี�งเป็นสถานที� พระเจา้อโศก

มหาราชทางเปลี�ยนศาสนา อนัมาจากสาเหตุสงครามกาลิงคะ ที�พระองคท์รงยกทพัมาโดยหวงัยึดครองแผน่ดินแห่งนี!  จนทาํให้
เกิดความสูญเสียครั! งใหญ่ในประเทศอินเดีย มีผูบ้าดเจ็บลม้ตายเรือนแสน เมื�อพระเจา้อโศกมหาราชไดเ้ปลี�ยนการนบัถือศาสนา
จากฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธนั!น ทาํให้ศาสนาพุทธเขา้มาสู่ยคุรุ่งเรืองสูงสุด มีการก่อสร้างเทวสถาน พระพุทธรูป รวมไปถึงการ
เผยแผ่นศาสนาไปทั�วทั!งชมพูทวีป รวมไปถึงการส่งศาสนาฑูตมายงัดินแดนต่างๆ สุวรรณภูมิ จีน ศรีลงักา มองโกเลีย เอเชีย
กลาง อิหร่าน อิยปิต ์นาํท่านชม  หมู่ถํ4าขันธคีรีและอุทายคีรี (KHANDAGIRI & UDAYGIRI) ซึ� งถือวา่เป็นหมู่ถํ!าศาสนาเชน ที�
เป็นสถาปัตยกรรมแบบหินตดั และเจาะเขา้ไปในภูเขา ซึ� งกินพื!นที�ภูเขา � ลูกคือ ขนัธคีรีและอุทายคีรี หมู่ถํ! าเหล่านี! ถูกแบ่ง
ออกเป็น � กลุ่ม โดยแบ่งจากช่วงระยะเวลาที�ถูกสร้างขึ!น โดยถํ!ากลุ่มแรก ถูกสร้างขึ!นในช่วง ? ศตวรรษก่อนคริสตศ์กัราช (หรือ
ประมาณพุทธศตวรรษที� �) และอีกกลุ่มถํ!าหนึ� งถูกสร้างขึ!นในสมยัศตวรรษที� O – ?? (หรือประมาณพุทธศตวรรษที� ?� – ?3) 
โดยจาํนวนถํ!าที�ทางกรมโบราณคดีแห่งประเทศอินเดีย ไดแ้จกแจง วา่ขนัธคีรี มีถ ํ!าจาํนวนทั!งสิ!น ?� ถํ!า และอุทายคีรี มีถ ํ!าจาํนวน
ทั!งสิ!น ?5 ถํ!า โดยถํ!าที�มีความสาํคญัที�สุดนั!น เป็นถํ!าลาํดบัที� ?2 ของอุทายคีรี หรือ “ถํ!าคเณศ (GANESHAGUMPHA)” ที�แสดง
ศิลปะการแกะสลกัแบบนูนตํ�าและนูนสูงที�อลงัการ และถํ!าลาํดบัที� ?� ของอุทายคีรี หรือ “ถํ!าหัตถิ (HATHIGUMPHA)” อนัมี
ความหมายวา่ถํ!าชา้ง ที�แสดง จารึกหัตถิกุมภะ (HATHIGHUMPHA INSCRIPTION) ซึ� งเป็นจารึกภาษาพราหมณ์มีของพระเจา้
คาระเวละแห่งราชวงศม์หาเมฆวาหนะ (KING KHARAVELA OF MAHAMEGHAVAHANA DYNASTY) ผูป้กครองแควน้
กาลิงคะ ภายหลงัรัชสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

?�.22 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(�)ที� ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม เทวาลยัราชรานี (RAJARANI TEMPLE) สร้างขึ!นในช่วงศตวรรษที� ?? (หรือประมาณพทุธศตวรรษที� ?3) โดยแต่

ในอดีตทุกคนจะรู้จกัในนามของ “เทวาลยัอินเดรศวร” อนัมีความหมายวา่ “เทวาลยัแห่งความรัก” อนัมีที�มาจากภาพแกะสลกัรูป
ผูห้ญิง และคู่รักจาํนวนมากภายในเทวาลยัแห่งนี! เทวาลยัเทวาลยัราชรานี ถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบพนาห์กราถา 



              

 

    

(PNAHCRATHA) ซึ� งมีลกัษณะการสร้างอาคารสิ�งปลูกสร้าง � จุดบนฐานเดียวกนั โดยอาคารทั!ง � ประกอบไปดว้ย ศาลหลกั 
หรือถูกเรียกวา่ วมิานา (VIMANA) ซึ� งคลา้ยกบัภาษาไทยคาํวา่ วมิาน นั�นเอง ที�มียอดคลา้ยฝักขา้วโพด หรือถูกเรียกวา่ บาดา 
(BADA) ที�มีความสูง ?5 เมตร และอีกอาคารหนึ�งถูกเรียกวา่ หอชมการแสดง หรือถูกเรียกวา่ จากาโมฮานา (JAGAMOHANA) 
โดยมีปิรามิดเป็นยอดหรือหลงัคาของอาคาร นาํท่านชม เทวาลยัมุกเตศวร (MUKTESHWARA TEMPLE) สร้างขึ!นในช่วง
ศตวรรษที� ?2 (หรือประมาณพุทธศตวรรษที� ?�) ถือไดว้า่เป็นหนึ�งในเทวาลยัที�มีขนาดเลก็ที�สุดในเมืองภูวเนศวร แต่ดว้ยความ
งดงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ที�มีการแกะสลกัไดอ้ยา่งอลงัการ ทาํใหเ้ทวสถานแห่งนี!ไดรั้บสมญานามวา่ “อญัมณีแห่งโอริสสา” 
โดยจุดที�น่าสนใจของสถานที�แห่งนี! คือสถาปัตยกรรมและการแกะสลกับริเวณซุม้ประตูที�มีลกัษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่ง
อื�นในเมืองภูวเนศวร ชม เขาเดาล ีหรือ เดาลคีรีี (DHAULIGIRI) ซึ� งเป็นสถานที�ที�ถูกสันนิษฐานวา่ เป็นจุดที�พระเจา้อโศก
มหาราชทรงเปลี�ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพทุธ ภายหลงัจากศึกสงครามกาลิงคะ ที�สร้างความสูญเสียกบัชีวิตเหล่ามวลทหาร
และประชาราษฎร์เป็นจาํนวนมหาศาล โดยบริเวณเนินเขาเดาลีคีรีนั!น จะปรากฏชา้ง หินแกะสลกั ที�ถือไดว้า่เป็นพระพทุธรูป
องคแ์รกของโลก ที�แสดงถึงคุณงามความดีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พร้อมดว้ยศิลาจารึกอกัษรพราหมณ์มี ที�เป็น
บญัญติั ?? ประการ ของพระเจา้อโศกที�เผยแผพ่ระธรรมครั! งยิ�งใหญ่ที�สุดของพระพทุธศาสนา ซึ� งมีความแตกต่างจากจารึกของ
พระเจา้อโศกทั�วประเทศอินเดีย ที�มีขอ้บญัญติัทั!งสิ!น ?� ประการ ซึ� งนกัโบราณคดีสันนิษฐานวา่เป็นเพราะ บญัญติัขอ้ที� ??-?� มี
ความเกี�ยวขอ้งกบัความสูญเสียในแควน้กาลิงคะ จึงทาํใหพ้ระเจา้อโศกมหาราชไม่ตอ้งการตอกย ํ!าความสูญเสียต่อราษฎรชาวกา
ลิงคะ จึงเป็นที�มาของบญัญติั ?? ประการในแควน้กาลิงคะ นาํท่านขึ!นบนยอดเขาเดาลีคีรี เพื�อนาํท่านสักการะ เจดย์ีสันตภิาพ
หรือเจดย์ีศานติ (SHANTI STUPA) บนยอดเขาแห่งนี!  ซึ� งเจดียถู์กสร้างขึ!นโดยดาํริของท่านฟูจิ ผูน้าํนิกายนิปปอนซนั เมียวจิ 
โดยเจดียแ์ห่งนี! มีลกัษณะเป็นสีขาว มีเสา � ที�เชื�อมไปถึงบริเวณยอดที�มีลกัษณธคลา้ยดอกบวับาน อนัสื�อถึงศีล � ของศาสนา
พทุธนิกายมหายาน บริเวณรอบองคพ์ระเจดียจ์ะปรากฎพระพทุธรูปที�ประดิษฐานทั!ง � ทิศ อนัสื�อความหมายถึงการประสูติ การ
ตรัสรู้ การแสดงพระปฐมเทศนา และการเสดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพพานของพระตถาคต โดยบริเวณรอบพระเจดียจ์ะปรากฏภาพหิน
แกะสลกั แบ่งเป็น � ระดบั ที�มีเรื�องราวเกี�ยวกบัพระพทุธประวติัอยูบ่ริเวณแถบดา้นบน และราชประวติัของพระเจา้อโศก
มหาราช 

?5.22 น.  รับประทานอาหารคํ�า(�)ที� หอ้งอาหารของโรงแรม  
�?.�� น.  โดยสายการบิน INDIGO  เที�ยวบิน 3E�53O เหินฟ้าสู่ บงักาลอร์ 
��.�2 น.  เดินทางถึง สนามบินบงักาลอร์ KEMPEGOWDA AIRPORT 
นาํท่านเขา้สู่ที�พกัที� บงักาลอร์ พกั JANPATH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที$สาม(ศุกร์ �/
�/��)  บังกาลอร์-ปูเน่ 
24.22 น. รับประทานอาหารเชา้(�)ที� หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
นาํท่านชม พระราชวงับังกาลอร์ ( BANGALOR PLACE ) สร้างขึ!นใน ค.ศ.?552 ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพระราชวงัวนิ
เซอร์ขององักฎษลกัษณะแบบทิวดอร์ เป็นที�ประทบัใจของพระราชา แห่งอาณาจกัรไมเซอร์ ที�ปกครองดว้ยราชวงศว์อเดยา ( 



              

 

    

WODEYAR ) ปัจจุบนัเป็นของเอกชน ใชเ้ป็นสถานที�จดัพิธีแต่งงาน จดัแสดงคอนเสิร์ต และฉายภาพยนตร์ที�ถ่ายทาํในรัฐ
กรณาฏกะ จะไม่สมบรูณ์หากไม่ไดถ่้ายทาํที�พระราชวงัแห่งนี!  ตกแต่งภายในดว้ยการแกะสลกัอนัวจิิตรในพื!นที�  ��,222 ตาราง
ฟุต  พาท่านเยี�ยมชม ป้อมปราการ และ  วงัสุลต่าน ทิปู ( TIPU’S SULTAN FORT & PALACE )  ที�เป็นอนุสรณ์การต่อสู้ ของ 
TIPU SULTAN ต่อการปกครองขององักฤษมีประตูโคง้แกะสลกัที�สวยงามในรูปแบบอิสลาม ใชเ้วลาในการก่อสร้าง ?2 ปี 
ประกอบดว้ยโครงไม ้� ชั!น สุลต่านใชเ้ป็นที� ปฏิบติัราชการ วงัสุลต่านทิปู อยูบ่นถนนอเวนิว ปัจจุบนัทาํเป็นพิพิธภณัฑ ์พาท่าน
ผา่นชม พพิธิภัณฑ์ของรัฐ ( GOVERNMENT MUSEUM ) เป็นพิพิธภณัฑที์�เก่าที�สุด แห่งหนึ�งของอินเดีย สร้างขึ!นในปี ค.ศ. 
?533 โดยตวัอาคารไดรั้บการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ คลาสสิก ภายในพิพิธภณัฑร์วบรวมศิลปกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม การแกะสลกั และเหรียญต่างๆจาํนวนมาก เครื�องประดบัเพชรพลอย และศิลปะยอ้นยคุไป      �,222 ปี ในสมยั
เฮนโจดา พาท่านผา่นชม มหาวิทยาลยัเซนตแ์มรี ( ST. MARY’S BASILICA BANGALORE ) เป็นมหาวหิารที�ตั!งอยูใ่นเขต
ปกครองของบงักาลอร์ในอินเดีย รัฐกรณาฏกะ ถูกสร้างโดย ASHOK AJITH KUMAR.IT เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที�สุดในบงักาลอร์ 
สาํหรับเทศกลที�มีชื�อเสียงฉลองเซนตแ์มรี�  จดัขึ!นในเดือนกนัยายนของทุกปี ซึ� งจะมีผูศ้รัทธาหลั�งไหลเขา้มาจาํนวนมากทั!งใน
และรอบๆบงักาลอร์ 

?�.22 น. รับประทานอาหารกลางวนั(�)ที� ภตัตาคาร CHUNG (อาหารจีน) 

 
บ่าย ชม BIG BULL TEMPLE วดัววัสีนํ!าเงิน นนทิ หรือ อุสุภราช เป็นชื�อโคเผอืกที�เป็นพาหนะของพระศิวะ กาํเนิดมาจากเมื�อครั! ง

กวนเกษียรสมุทร พระกศัยะตอ้งการใหน้างโคสุรภีเป็นพาหนะประจาํพระองค ์ชาวฮินดูจึงไม่ฆ่าและกินววั ภายในมีววัตวัใหญ่
มาก นาํท่านลอด HULIMAVU CAVE ภายในมี SIVA TEMPLE หรือ วดัพระศิวะ วดัที�มีความศกัดิn สิทธิn ของชาวฮินดู ก่อนถึง
องคพ์ระศิวะ จะพบกบั องคพ์ระคเณศ ใหท่้านไดส้ักการะ  

15.00 น. รับประทานอาหารคํ�า(3)ที� ภตัตาคาร จนไดเ้วลาเดินทางสู่ สนามบินบงักาลอร์ ระหวา่งทางผา่นชมย่าน IT ของเมืองบังกาลอร์ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลยับังกาลอร์เป็นสถาบันผลติบุคลากรด้านไอทโีดยเฉาะซึ$งบริษัทชั4นนําต่างๆตั4งอยู่ที$ ELECTRONIC 
CITY เมืองอุตสาหกรรมไอทีที$ใหญ่ที$สุดในเอเชีย ผ่านชม VIDHANA SOUDHA  สร้างในปี 
��' เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 
NEO DARVIDIAN สร้างด้วยหินแกรนิต ประกอบด้วย ' โดม มีสิงห์ ' หัว ตั4งอยู่บริเวณทางเข้า เป็นสัญลกัษณ์ของกษัตริย์
อนิเดยี อาคารแห่งนี4เป็นที$ทาํการของสภานิตบัิญญัต ิและสํานักงานรัฐบาลห้องสมุดสาธารณะ 

��.�2 น. โดยสายการบิน INDIGO เที�ยวบิน 6E��4 เหินฟ้าสู่ ปูเน่ 
นําท่านเข้าที$พกัที$ออรังกาบัด โรงแรม �APPLE หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที$สี$(เสาร์ �/
�/��) บังกาลอร์-ปูเน่-อาจนัต้า-ออรังกาบัด 
2?.�� น. เดินทางถึง สนามบินปูเน่ LOHEGAON AIRPORT เมืองเก่าแก่ที�สาํคญัทางวฒันธรรมของอินเดีย ตั!งอยูใ่นรัฐมหาราษฎร์  
25.22 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ที� ห้องอาหารของโรงแรม แลว้ออกเดินทางสู่ ออรังกาบัด ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใชเ้วลา � ชั�วโมง

ระหวา่งทางชมธรรมชาติทิวทศัน์ความเป็นอยูข่องคนอินเดียและวฒันธรรมพื!นบา้นที�เก่าแก่อีกเมืองนึงของประเทศอินเดีย  
?�.22 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) 
บ่าย นาํท่านชม ถํ4าอะจันตา ( AJAMTA CAVE ) ตั!งห่างจากเมืองออรังกาบาดไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ ??2 กิโลเมตร 

ถือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของอินเดียถํ!าอะจนัตา“ ถํ!ามรดกโลก”(ถํ!าจะทาํการปิดให้บริการทุกวนัจนัทร์) 



              

 

    

แบ่งออกเป็น�ยุคโดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที��ก่อนคริสตศักราช ได้ถูกสร้างออกมาในรูปลักษณะของ” วิหาร” ( 
วตัถุประสงคเ์พื�อปฏิบติัสมาธิ–ของเหล่าพระภิกษุ) และ“เจดีย“์ เพื�ออุทิศแด่องคพ์ระพุทธเจา้) มีหลกัฐานเป็นภาพเขียนสีนํ! าบน
ผนงัที�ถ่ายทอดถึงเรื�องราวชาดกเขา้ใจถึงพุทธประวติัเพราะมีการใชด้อกบวัเป็นสัญลกัษณ์แทนพระพุทธเจา้โดยตามความเชื�อ
ของชาวเถรวาทยุคที�สองประมาณคริสศตวรรษที� �-3 ไดมี้การเพิ�มเติมโดยแกะสลกัพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตวห์ลาย
พระองคบ์นเจดียแ์ละบนผนงัวิหารในแบบความเชื�อแบบใหม่หรือตามแบบของชาวมหายานถํ!าอะจนัตา ( AJANTA CAVES ) 
ถือเป็นถํ!าที�มีการเจาะเป็นปราสาทที�มีขนาดใหญ่จนไดรั้บเป็น สิ�งมหศัจรรยอ์นัดบั 5 ของโลกที�มีอายมุากกวา่�222ปีและภายใน
ถํ!ากมี็ถ ํ!ามหึมาขนาดใหญ่อีกกวา่�2ถํ!า โดยผนงัถํ!ามีภาพจิตกรรมฝาผนงัที�มีอายนุบักวา่?�22 ปี 

 ถํ!าเบอร์�เป็นถํ!าของฝ่ายมหายานมีชื�อเสียงดา้นภาพวาด ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบวั ถํ! าเบอร์�เป็นถํ! าเล็กๆ ไม่มีค่อยมีอะไร
น่าสนใจ  

 ถ ํ!าเบอร์ � มีความกวา้งใหญ่ที�สุดในบรรดาถํ!าทั!งหมด ดา้นหนา้มีรูปแกะสลกัพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร อีกทั!งพระพุทธรูปปาง
ประทบัยนื ส่วน 

 ถ ํ!าเบอร์ � ยงัทาํการสร้างไม่เสร็จ 
 ถ ํ! าเบอร์ 3 มีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาที�มีพระสรีระแตกต่างจากถํ! าอื�นอีกทั! งเป็นหินชนิดเดียวกับถํ! ารอบๆ องค์

พระพุทธรูปมีภาพวาดที�ผนงัและเพดาน ทางดา้นซ้าย ของถํ!ามีตวัหนงัสือเขียนไวว้า่ MUSICAL  PILLARS (ใชส้ันมือกระแทก
หรือเคาะที�กลางเสาจะมีเสียงดงักงัวาลออกมา)  

 ถ ํ! าเบอร์ 4 ดา้นในของถํ! า มีพระพุทธรูปแกะสลกัที�ผนังถํ! า ลกัษณะคลา้ยกบัครั! งที�พระพุทธองค์ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริย ์
แตกต่างจากถํ!าเบอร์ � ตรงที�เป็นภาพวาด แต่ที�ถ ํ!าเบอร์ 4 นี! แกะสลกัหินแทน อีกทั!งตรงกลาง ประดิษฐานพระประธานรายลอ้ม
ไปดว้ยพระพทุธรูป ปางประทบัยนื และ เหล่าเทพเทวดา 

 ถ ํ!าเบอร์ O และ ?2 เป็นถํ!าของเถรวาท ภายในเป็นหอ้งโถงสูงยาว มีช่องรับแสงอยูด่า้นบน  
 ถ ํ!าเบอร์ ??-?�-?� ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นที�พกัอาศยัไม่มีรายละเอียด เพียงแต่ที�ถ ํ!าเบอร์ ?� มีองคพ์ระประธาน  
 ถ ํ!าเบอร์ ?� เป็นถํ!าเลก็ๆ ที�นกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนัมาใชเ้ป็นสาํนกังาน  
 ถ ํ!าเบอร์ ?3 เป็นของฝ่าย มหายาน  มีภาพ พระนางชนบทกลัยานี ที�เพิ�งแต่งงานกบั พระนนัทะ กาํลงัเฝ้ารอพระสวามีกลบัมาดว้ย

ความโศกเศร้า ภายหลงัจากที�พระพุทธ องคท์รงพาพระนนัทะไปบวชภายในยงัมีพระประธานในถํ!าเช่นเดียวกนั  ฯลฯ ...จนถึง
ถํ!าสุดทา้ยไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมืองออรังกาบาดเส้นทางเดิม 

?O.22 น.  รับประทานอาหารคํ�า(O)ที� โรงแรม 
นําท่านเข้าที$พกัที$ออรังกาบัด โรงแรม �Apple หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที$ห้า(อาทติย์ �/
�/��) ออรังกาบัด-อจนัต้า-ปูเน่-เชนไน 
24.22 น. รับประทานอาหารเชา้(?2)ที� หอ้งอาหารของโรงแรม 
25.22 น. นาํท่านเดินทางสู่ ถํ4าเอลโลล่า (ระยะทาง �2 กม.ประมาณ ? ชม.) (ELLORA CAVES ) (ถ ํ! าจะปิดให้บริการทุกวนัองัคาร ) 

ระหว่างทางชม “ป้อมเดาลาตาบัด” ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดลัคีรี ซึ� งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะและถูก
กษตัริยอ์ลาอุดดินคลัจิ ชาวมุสลิมยึดไดใ้น พ.ศ. ?5�O กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษตัริยมุ์สลิมอยูพ่กั
หนึ�ง ก่อนถูกทิ!งร้างยา้ยไปสร้างเมืองออรังกาบดั ชมซากมสัยดิที�ยงัเหลือซากเสาจาํนวน ?23 ตน้ ชมป้อมปราการ พระราชวงับน
เสาอายุกว่า 422 ปี ถ ํ! าเอลโลล่า ชมความงามที�ยิ�งใหญ่ของหมู่ถํ! าที�เกิดจากการเจาะแกะสลกัภูเขาหินทั!งลูกดว้ยฝีมือสาวก � 
ศาสนาที�แข่งขนักนัคือ ศาสนาฮินดู พทุธ และเชนถํ!าเอลโลร่ามีทั!งหมด �� ถํ!า โดยมีการแบ่งออกเป็น  ถ ํ!าทางพุทธศาสนา ?� ถํ!า 
ถดัมา ?4 ถํ!าคือ เทวาลยัของชาวฮินดู และ วหิารถํ!าลกัธิ เชน � ถํ!า  สถานที�แห่งนี!  ไดรั้บการขึ!นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ?O5� 



              

 

    

ถือเป็นถํ!าที�เกิดจากการแกะสลกัภูเขาทั!งลูกออกเป็นเรื� องราวที�เกี�ยวกบั ศาสนา  นาํท่านกราบนมสัการ พระพุทธรูปที�มีอายุ
มากกว่า ?,�22 ปี ภายในถํ!ายงัมีภาพแกะสลกัอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องคพ์ระศิวะ พระพรหม  พระนารายณ์ พระ
พิฆเนศ  ชา้งเอราวณั อีกทั!งภาพของนางอปัสร เป็นตน้ ถํ!าที� ?3 ถือเป็นถํ!าที�อลงัการที�สุด เป็นที�ที�มีศิวลึงคเ์ป็นจุดศูนยก์ลาง ชม บี
บี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara) สร้างเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื�อรําลึกถึง
พระมารดา พระนาง บีกมัราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลกัษณะคลา้ยทชัมาฮาล   

?�.22 น. รับประทานอาหารกลางวนั(??)ที� ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางกลบั ปูเน่ โดยทางรถ ( ใชเ้วลาประมาณ  � ชั�วโมง ) ระหวา่งทางชม วดัศรีสิทธิวินายกั (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิ

เทก Siddhatek วดันี!ตั!งอยูใ่นที�ห่างไกลจากชุมชน ตามตาํนานเล่าวา่สถานที�แห่งนี! คือจุดที�พระพรหมสร้างโลก และเป็นสถานที�
พระวิษณุปราบมาธุสูรและไกตสูร ที�มาก่อกวนพระพรหมขณะกาํลงัสร้างโลก ศรีสิทธิวินายกัเป็นองคเ์ดียวในอกัษฏวินายกัที�
งวงของพระพิฆเนศหันไปทางขวามือของพระองค์ ซึ� งถือว่าเป็นเทวลักษณะที�หายากและปรากฎขึ! นเพียงแห่งเดียว ผูที้�
สักการบูชาองคศ์รีสิทธิวนิายกั จะประสบความสาํเร็จในเรื�องงานทุกประการ 

?5.22 น. รับประทานอาหารคํ�า(?�)ที� ภตัตาคาร แลว้เดินทางสู่ สนามบินปูเน่ 
��.�2 น. โดยสายการบิน Indigo เที�ยวบิน 6E547 เหินฟ้าสู่ เชนไน 
22.?� น. เดินทางถึง สนามบินเชนไน  
นําท่านเข้าที$พกัที$เชนไน โรงแรม Chekkers inn  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที$หก(จนัทร์ �/
�/��) เชนไน-มหาบาลปุีรัม-เชนไน 
!�.!! น. รับประทานอาหารเช้า(
o)ที$ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมือง มหาบาลีปุรัม เป็นเมืองท่องเที�ยวตั!งอยูห่่างจากเมืองเจนไนไปทางทางทิศใต ้ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเมือง

ที�มีชื�อเสียงในเรื�องของหินแกะสลกั ซึ� งแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที�เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที� 7-10 ของราชวงศปั์ลลวะ ซึ� งชื�อ
เดิมของเมืองแห่งนี! คือ มามลัละปุรัม (MAMALLAPURAM) ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็น มหาบาลีปุรัม (MAHABALIPURAM) ในรัช
สมยัของพระเจา้นรสิงหวรมนัที� 1 (NARSIMHA VARMAN I) จากนั!นเดินทางสู่ วดัชอร์ (SHORE TEMPLE) สร้างขึ!นโดย
กษตัริยอ์งคที์� 3 แห่งราชวงศปั์ลลวะ วหิารแห่งนี! มี 3 หลงั หลงัที�อยูด่า้นทิศตะวนัตกติดกบัทะเล หลงัที�อยูติ่ดเมืองคือวหิารพระ
ศิวะ หลงัตรงกลางเป็นของพระวิษณุ ความที�ถูกนํ!าทะเลซดัมากวา่ 1,300 ปี รูปปั! นต่างๆจึงผกุร่อนไปบา้ง แต่ช่วงที�เกิดสึนามิได้
พดัเอา วตัถุโบราณที�อยูใ่ตท้ะเล  สองสามชิ!นขึ!นมาทาํใหม้หาบาลีปุรัมแห่งนี!โด่งดงัไปทั�วโลก เพราะตามตาํนานเล่าไวว้า่วหิาร
แห่งนี! มี 7 แห่ง  6  แห่งจมอยูใ่ตท้ะเล และอีกแห่งคือที�นี�นี�เอง ชม วดัถํ4าวราหะ (VARAHA CAVE TEMPLE) เป็นอีกหนึ�งวดัที�
ถือวา่เป็นตวัอยา่งที�โดดเด่นของสถาปัตยกรรมหินตดัอินเดีย (INDIAN ROCK-CUT ARCHITECTURE) โดยวดัถูกสร้างขึ!น
ในช่วงปลายศตวรรษที� 7 เป็นวดัถํ!าหินตดัที�ยงัคงมีลวดลายหินแกะสลกัที�ยงัคงสมบูรณ์และมีความงดงามไม่แพที้�อื�นๆ  

  

   



              

 

    

?�.22 น. รับประทานอาหารกลางวนั(?�)ที� ภตัตาคาร 

 
บ่าย ชม PANCHA RATHAS  หรือ ปัญจรถ อ่านวา่ ปัน-จะ-ระ-ถะ (รถ 5 คนั) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที�น่าสนใจ ซึ� งสร้างจาก

การแกะสลกัหินทั!งกอ้นให้เป็นอาคาร  หรือ ประติมากรรม  จากนั!นชมถํ!าที�มีการสลกัรูปบุคคลที�มีเอกลกัษณ์แบบอินเดียใตใ้น
ถํ!าแห่งหนึ� งที�ชื�อ วราหะ (VARAHA CAVE) มีประติมากรรมภาพเล่าเรื�องที�น่าสนใจภาพหนึ� ง เป็นรูปผูห้ญิงนั�งอยู่ตรงกลาง 
ดา้นซ้ายและ ขวา ขนาบดว้ยชา้งที�กาํลงัชูหมอ้นํ! ารดนํ! าเหนือศีรษะ  ในประติมานวิทยาของอินเดีย รูปสตรีที�มีขา้งคู่มารดานํ! า
เหนือศีรษะจะถูกตีความว่าเป็นคชลกัษมี สัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จากนั!นออกเดินทางสู่ สนามบินเชนไน (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ �2 นาที – ? ชั�วโมง ระยะทาง 32 กม.)รับประทานอาหารคํ$าอสิระ 

20.40 น.  โดยสายการบินอนิดโิก้ เที$ยวบินที$ �E91 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ  
 

วนัที$เจด็(องัคาร 
!/
�/��) สนามบินสุวรรณภูม ิ  
!1.�� น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ :  
-เวลาที$ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนําการเปลี$ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํา
กจิกรรมอกีครั4งจากหัวหน้าทวัร์  
-บริษัทอาจทําการเปลี$ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทั4งนี4 ขึ4นอยู่กบัสภาวะของสาย
การบิน โรงแรมที$พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็น
สาเหตุให้ต้องเลื$อนการเดนิทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที$ยว ได้ตามรายการ 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 

เงื$อนไขการจอง  (ที$ท่านควรทราบก่อนสํารองที$นั$ง)  
* ทางบริษัทฯ เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวนเงนิ 
�,!!! บาท ต่อผู้โดยสารหนึ$งท่าน เพื$อยืนยนัการเดนิทางพร้อมแจ้งชื$อเป็นภาษาองักฤษตาม 
หนังสือเดนิทางส่วนที$เหลือชําระทั4งหมดก่อนเดนิทาง �0 วนั 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตั{วโดยสารเครื$องบินชั4นประหยดั 

�  ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีนํ4ามันของสายการบิน  

� ค่าโรงแรมที$พกั ตามที$ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า ( 2-3 ท่านต่อหนึ$งห้อง ) 

กาํหนดการเดนิทาง  ราคา พกัเดยีว   

' -
! ธันวาคม ����  25,��� บาท �,��� บาท   



              

 

    

� ค่าเข้าชมสถานที$ท่องเที$ยวต่างๆ ตามรายการระบุ 

� ค่าอาหารทุกมื4อตามรายการที$ระบุ 

� ค่ารถรับส่งและระหว่างการนําเที$ยวตามรายการระบุ 

� ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน )วงเงิน อุบัติเหตุ  500,000 บาท (แต่ทั4งนี4ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที$มีการตกลงไว้กับ

บริษัทประกนัชีวติ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
• ค่าจัดทาํหนังสือเดนิทาง )PASSPORT  (และค่าทาํใบอนุญาตที$กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

• ค่าใช้จ่ายอื$นๆ นอกเหนือจากที$ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมนํ4ามนัของสายการบิน )ถ้ามี(  

• ค่าทาํเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวซ่ีาที$มค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดนิทางไทย 

• ค่าภาษีหัก  ณ  ที$จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ$ม 7% ) กรณีออกใบกาํกบัภาษี( 

• ค่าธรรมเนียมการชําระเงนิด้วยบัตรเครดติ VISA 3%  

• ค่านํ4าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัม   

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดยีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย(สอบถามราคาจากเจ้าหน้าที$ก่อนทาํ) 

• ค่าทปิไกด์ท้องถิ$น,พนักงานขับรถ ท่านละ o,!!! บาท  หัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพอใจของลกูค้า 

เงื$อนไขการให้บริการ )ที$ท่านควรทราบก่อนสํารองที$นั$ง(  
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง o! วนัขึ4นไป **ช่วงที$ไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงนิทั4งหมดมฉิะนั4นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ�ใน 
การคืนค่ามดัจําทั4งหมด**(ยกเว้น กรุ๊ปที$มกีารการันตีค่ามดัจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที$มกีารการันตค่ีามดัจําที$พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน 
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้)** 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง o! วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เกบ็ค่าใช้จ่ายที$เกดิขึ4นจริงทั4งหมด 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 
� วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย �!% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง � วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 
!!% ของราคาทวัร์ 
* บริษัทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที$ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที$ยวในต่างประเทศซึ$งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายที$เกดิจาก  
การที$ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อนัเนื$องมาจากการที$ท่านมเีอกสารเดนิทางที$ไม่ถูกต้อง  หรือมสิี$งผดิกฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือ 
ภัยธรรมชาต,ิ ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวสัิย ที$ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ$มเติมที$เกดิขึ4นทั4งทางตรงหรือทางอ้อม  
เช่นการเจ็บป่วย ถูกทาํร้าย หรือจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ    

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั4ง 7 ข้อ 



              

 

    

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที$จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที$กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดนิทางออกหรือ 
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที$จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยที$ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ 
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเที$ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี$ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที$ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี$ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
�.การไม่รับประทานอาหารบางมื4อไม่เที$ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
�.ตั{วเครื$องบินเมื$อออกตั{วแล้วไม่สามารถ REFUND ได้ทุกกรณี โดยเงื$อนไขของสายการบินกาํหนด 
7. กรณีที$คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อ 
การเดนิทาง 
*** ในกรณีที$ลูกค้าต้องออกตั{วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั4ง มฉิะนั4นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ 
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั4งสิ4น *** 
ข้อมูลเพิ$มเตมิเรื$องโรงแรมที$พกั 
เนื$องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี$ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE)  
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
ข้อความซึ$งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตซึิ$งร่วมเดนิทางทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที$มคีวามชํานาญ  
โดยจัดหาโรงแรมที$พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที$ท่องเที$ยวพร้อมทั4งการสัมมนา ดูงาน เพื$อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุด 
ในการเดนิทาง ทั4งนี4ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที$เกดิจากโรงแรมที$พกั ยานพาหนะ, อนัเนื$องจาก 
อุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี$ยน 
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที$ยวบิน, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ$น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีา 
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที$เกี$ยวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มอีาํนาจทาํการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดง 
เหตุผล เนื$องจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต) ซึ$งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดนิทางท่องเที$ยวทั4งใน หรือ  
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มคีวามคุ้มครอง และประกนัอุบัตเิหตุ ตามเงื$อนไขที$บริษัทฯ ที$รับประกนัในกรณีที$ผู้ร่วมเดนิทางถูกปฏิเสธโดย 
เจ้าหน้าที$ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื$องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรม 
ของผู้เดนิทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื4นที$มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื$อการเดนิทาง รวมถึงมสิี$งผดิ 
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดนิทาง อาจมกีารเปลี$ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื$อความเหมาะสมทั4ง 
ปวง โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั4งนี4การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ 
ท่านผู้มเีกยีรต ิซึ$งร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 
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 -ในกรณีที$ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ4าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที$จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า 
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ$ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที$ยวใช้หนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)-สถานทูตเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและไม่คืนในทุกกรณี 
 
 
 


