
 

                เดลล-ีทัชมาฮาล-ราชสถาน 

            มุมไบ-อชันตา-สถูปสาญจ ี11 วนั  

  26ธ.ค.-6ม.ค. ราคา 85,900 บาท (กนิด ีอยู่ด)ี  
                  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ธ.ค.////วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เดลลี 

06.30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย 
08.55  เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ เมืองนิวเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อนิเดีย เทีย่วบินที่ AI333

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน(เวลาบินประมาณ 4.35 ชัว่โมง)   
12.00  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านผา่นชมประตูชัยอนิเดีย (INDIA GATE)ประตูชยัแห่งอินเดีย คลา้ยกบัประตูชยัในปารีส 

สร้างเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่ทหารอินเดียจ านวน 90,000นายท่ีเสียสละวา่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นน าท่านน า

ท่านชมเมืองเดลีใหม ่ชมถึงศิลปะการก่อสร้างเมืองซ่ึงองักฤษไดส้ร้างเมืองใหม่จากผงัเมืองท่ีทนัสมยัและ

สวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษ จากนั้นน าท่านผา่นชมตึกท่ีท าการของคณะรัฐบาลท าเนียบ

ประธานาธิบดี ( PRESIDENT HOUSE ) คือท่ีท างานและท่ีพกัของประธานาธิบดีอินเดีย เป็นอาคารท่ี

ก่อสร้างท่ีประกอบดว้ยหอ้งจ านวน 340 ห้อง อยูบ่น Raisina Hill เป็นอาคารท่ีมองสวยงามเอกลกัษณ์การ

ก่อสร้างรูปแบบอินเดียผสมผสานระหวา่งยคุโมกุลและตะวนัตก น าท่านชม วดัอคัชาร์ดาม สร้างข้ึนโดย

องคก์ร BAPS ในเดลลี ซ่ึงผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลา

ก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใชช่้างศิลปะและสถาปนิกจ านวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอนัน่าท่ึง สวยงามน่าดู

ชมจากทุกมุมมอง  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
พกัทีเ่ดลลี Fortune Hotel Park Orange Sidhrawali หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

27 ธ.ค.////วนัทีส่องของการเดินทาง เดลล-ีมถุรา-อคัรา 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
น าเดินทางออกจากเขตปกครองพิเศษ เดลลี ผา่นเขา้สู่แควน้อุตรประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่ง

เกษตรกรรมนานาชนิดท่ีผลิตเพื่อเล้ียงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหม่ ผา่นเมืองใหญ่ มธุ

รา สู่ เมืองอกัรา น าท่านชมพิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติมถุรา ท่ีจดัแสดงศิลปะแบบสกุลช่างมถุรา 

(Mathura)ประติมากรรมในสมยัน้ีจะนิยมใชหิ้นทรายสีชมพูแก่ลกัษณะของพระพุทธรูปในสมยัน้ีจะมีความ

เป็นพื้นเมืองเขา้มาผสมจะยงัคงแสดงใหเ้ห็นอิทธิของศิลปะแบบคนัธาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชมอคัราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการท่ียิง่ใหญ่ สร้างข้ึนโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยคุ

ของจกัรพรรดิแห่งราชวงศโ์มกุล มีลกัษณะเป็นก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ทั้งส่ีทิศ Jehangiri 

Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซ่ึงจกัรพรรด์ิ Akbar สร้างใหแ้ก่มเหสีอินดู Jodhabal ,หอ้งโถงใหญ่ Khas 

Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มสัยดิสีขาวสะอาด และ Nagina มสัยดิซ่ึงทา้ยท่ีสุดท่ีน้ียงัเป็นท่ี

คุมขงั Shahjehan โดยบุตรชายของพระองคเ์อง  พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวติโดยการมองผา่แม่น ้า 

ยมุนาไปยงั ทชัมาฮาล ซ่ึงมเหสีสุดท่ีรักของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์  จากนั้น น าท่านชมทชัมาฮาล 



อนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้ายมุนาสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวประดบัดว้ยรัตนชาติ

หลากหลายชนิด  ใชเ้วลาในการสร้างถึง 22 ปี ดว้ยแรงงานกวา่ 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือ

เอกของโลกในยคุนั้นเพื่อแสดงถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ ของShahkehan  ต่อพระมเหสี Mahal ท่ีสวรรคต 

เน่ืองจากการใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี 14 ภายในเป็นท่ีบรรจุร่างของพระนาง 
ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัทีอั่ครา โรงแรม The Grand Imperial-Heritage Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
28 ธ.ค.////วนัทีส่ามของการเดินทาง อคัรา- Fetepur Siki-เมืองจัยปูร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองชยัปุระระหวา่งทางน าท่านชม Fetepur Siki เมืองท่ีพระเจา้อคับาร์ มหาราชทรงสร้างข้ึนเพื่อ

หวงัจะใหเ้ป็นเมืองหลวงใหม่แต่เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไม่มีแม่น ้าไหลผา่น ท าใหแ้หง้แลง้จนไม่สามารถอยูไ่ด้

จึงไดทิ้้งเมืองและยา้ยไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอคัรา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไวน้านก็ยงัคงหลงเหลือความ

งดงามและท่านจะไดเ้ห็นแนวความคิด ท่ีจะรวมทุกศาสนาเป็นหน่ึงเดียวของพระเจา้อคับามหาราช พระองค์

ทรงมีมเหสีสามพระองคแ์ละมเหสีแต่ละองคต่์างนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างกนัคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู 

และคริส แต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัได ้ตวัพระราชวงัสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นหอ้งต่างๆรวมถึงมีแสดง

ดนตรี และหอ้งประชุมอนังดงาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุท่ีเรียกเมืองน้ีวา่นครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีท่ีกษตัริย์

พอพระทยัมากและเม่ือคร้ังท่ีเจา้ฟ้าชายแห่งองักฤษเสร็จเยือนเมืองชยัปุระพระเจา้รามซิงคไ์ดส้ั่งให้

ประชาชนทาสีบา้นเรือนทุกหลงัใหเ้ป็นสีชมพูอมส้ม เพื่อตอ้นรับเจา้ฟ้าชายแห่งองักฤษจนท าใหเ้จา้ฟ้าทรง

พอพระทยัมากและถึงกบัออกปากเชิญพระเจา้รามซิงคใ์ห้เสด็จไปเยอืนประเทศองักฤษ  จยัปูร์ หรือ จยัเปอร์ 

ท่านมหาราชา ไสว ชยั สิงห์ ท่ี 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1727 เมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองท่ีออกแบบวางผงัเมืองไดส้วยงาม ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง น าท่านชมซิตีพ้าเลซ (City Palace) ซ่ึงมีพื้นท่ีคลอบคลุม 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปัจจุบนัไดเ้ปิด

เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงของใชส่้วนพระองคข์องพระราชาแห่งเมืองจยัปูร์    ทางเขา้ซิต้ีพาเลซ มีหอดูดาว 

จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) ซ่ึงเป็นหอดูดาวท่ีใหญ่และค่อนขา้งสมบูรณ์ท่ีสุด นาฬิกาแดด สูงถึง 28 

เมตร  น าท่านเข้าชม ฮาวามาฮาล (พระราชวงัสายลม)  ท่ีซ้ึงกษตัริยไ์สวไชยซิงคส์ร้างต าหนกัแห่งน้ีเป็น

ก านลัแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใชเ้ป็นท่ีสูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก ค าวา่ “ฮาวา”  ซ่ึง



แปลวา่สายลมจึงท าใหค้นไทยเรียกวา่ “พระราชวงัสายลม” และฝร่ังจะเรียกวา่ “Palace Of Wind” น าท่าน 

น าท่านสู่พระราชวงัแอมเบอร์(Amber Fort) โดยการนัง่ชา้งท่ีตกแต่งประดบัประดาอยา่งวจิิตรสวยงามชม

พระราชวงัท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะราชบุตรท่านจะไดช้มห้องต่างๆภายในพระราชวงั น าท่าน 

ชมพระราชวงั City Palace สถาปัตยกรรมแบบราชสถานท่ีแสดงถึงลกัษณะของศิลปะโมกุลพร้อมทั้งชม

พิพิธภณัฑ ์ภายในจะแสดงเคร่ืองใชข้องเจา้ครองแควน้ในยคุนั้น  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
พกัทีจั่ยปูร์ Golden Tulip Hotel Jaipur หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

29 ธ.ค.////วนัทีส่ี่ของการเดินทาง จัยปูร์ -จัยแซลเมียร์   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
11.00   ออกเดินทางสู่สนามบิน ด้วยเที่ยวบินที ่SG 2981(ใชเ้วลาบิน1.25ชม.) 

12.25   เดินทางถึงสนามบินจัยแซลเมียร์   

เมือง เมืองจัยแซลเมียร์ เป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “นครสีทอง” ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูง กลางท่ีราบ

ทะเลทรายทาร์ มีก าแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเท่ียวอยูท่างตะวนัตกสุดของแควน้ราชาสถาน ในอดีตเคยเป็น

เส้นทางการคา้ท่ีส าคญัระหวา่งอินเดียกบัตะวนัออกกลาง นครแห่งน้ีส่วนใหญ่ก่อสร้างจากทรายสีเหลือง 

เม่ือยามตอ้งแสงจึงเห็นเป็นสีทองอร่าม  หลงัอาหารออกเดินทางชมหลงัอาหารออกเดินทางชมทะเลสาบกาด

ซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสท่ามกลางทะเลสร้างโดยมหาราชา วาลกาดซี ราว ค.ศ.ท่ี 14  สมควรแก่เวลา

น าท่านชม  ป้อมจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti 

Rajput rule Rawal Jaisal เม่ือปี ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ เป็นป้อมท่ีสองของรัฐราชาสถาน ภายในมีบา้นพกั

ของชาวบา้นท่ีพ  านกัมานานหลายร้อยปี  ปัจจุบนัยงัมีประชาชนอาศยัอยูม่ากมายไม่ต ่ากวา่ หา้พนัคน  ท่าน

จะไดไ้ดเ้ห็นทศันียภาพโดยรอบของเมืองน้ี จากนั้นน าท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดี หลงัแรกคือ Nathmal Ji 

Ki Haveli สูง 5 ชั้น สร้างปี ค.ศ. ท่ี 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่นอ้งศิลปินและสถาปนิกเอก และอีกหลงัคือ 

Patwon Ki Haveli ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในเมืองน้ี ช่วงบ่ายอิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่น  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

ไปข่ีอูฐท่ีทะเลทรายทาร์  ชม Sam Sand Dunes และพระอาทิตยต์กดิน ซ่ึงห่างจากตวัเมืองไป 45 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที  ช่วงเวลาท่ีเหมาะส าหรับการถ่ายรูปท่ีทะเลทรายทาร์ และ ชมแซมแซนดูน 

คือช่วงเชา้พระอาทิตยข้ึ์น หรือ ช่วงเยน็ช่วงเวลาก่อนพระอาทิตยต์กดิน ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีมีแสงเหมาะ

กบัการถ่ายภาพ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั   



พกัที ่จัยแซลเมียร์   โรงแรม  Fort Rajwada หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

30 ธ.ค.///วันที่ห้าของการเดินทาง จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมือง จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เป็นเมืองโรแมนติกหรื

อเมืองโยธะปุระ นครนกัรบ ทัว่ทั้งเมืองเป็นสีฟ้าน ้าทะเล ใหญ่เป็นอนัดบัสองในแควน้ราชาสถาน ตั้งโดย 

Rao Jodha แห่งราชวงศ ์Rathor 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านชม  ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) 1 ใน 4 พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย มี

ความยาวขา้มเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวงัท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุด เป็นจุดชมววิเมืองสีฟ้าท่ีดีท่ีสุด 

สร้างอยูบ่นเขาสูง 122 เมตรในปี ค.ศ. 1459 เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยแกว้

หลากสี แบ่งเป็นหอ้งขนาดใหญ่หลายหอ้ง เช่น ต าหนกั Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal จากนั้น

น าท่านชม วดั Chamunda Mataji สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปชม Jaswant Thada ก่อสร้างดว้ยหินอ่อนทั้ง

หลงั เป็นท่ีฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ท่ีสองและราชวงศ ์

ค ่า         บริการอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัทีจ๊่อดปูร์ โรงแรม Fern Residency Jodhpur หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
31 ธ.ค.////วนัทีห่กของการเดินทาง  จ๊อดปูร์-รานัคปูร์-อุทัยปุระ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมวหิารเชน ท่ีเมืองรานัคปูร์ เป็นวหิารของศาสนาเชน สร้างข้ึนโดยคหบดี Dharna Sah เม่ือ

ราว 500 ปีก่อน ภายในประกอบดว้ยห้องโถงกวา่ 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ เสาจ านวนถึง 1114 ตน้ 

โดยเสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกัอยา่งงดงามมากน าท่านออกเดินทางสู่เมือง อุไดปุร์   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นท่านเดินทางไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พโิคลา (Pichola Lake) ชมทิวทศัน์รอบทะเลสาบยามเยน็ มี

เกาะอยู ่2 เกาะคือ Jag Niwas เป็นท่ีตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เม่ือปี ค.ศ. 1743 

ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ปัจจุบนัเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว และเกาะ  Jag Mandir 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัทีอุ่ทัยปุร์ Golden Tulip Udaipur หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



1  ม.ค. ////วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  อุทัยปุระ-มุมไบ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางไป ชม ซิตี ้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวงัฤดูหนาว มีส่วนหน่ึงจดัท าเป็น

พิพิธภณัฑ ์เปิดใหเ้ขา้ชม สร้างดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดบัดว้ยกระจกและแกว้หลากสี 

ปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นท่ีประทบัของราชตระกูล มีการจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีมีค่า จากนั้นน าท่านชม ฟา

เตห์ ประการห์ พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภายในเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม ้มีการแกะสลกัสวยงาม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.20 ออกเดินทางสู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน Air India เทีย่วบินทีA่I644(ใช้เวลาในการบิน1.30ชม) 

17.50 ถึงสนามบินมุมไบ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัทีมุ่มไบ โรงแรม The Orchid Hotel ระดับ4ดาว 

2 ม.ค. ////วนัทีแ่ปดของการเดินทาง มุมไบ-Victoria Terminus(มรดกโลก)-ถ า้ช้าง(มรดกโลก)-ออลังกาบัด 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมเมืองมุมไบ เป็นเมืองของเศรษฐกิจคนดงัมีฐานะเป็น ฮอลีวูด้ (บอลลีวูด้) ของอินเดียมานาน ยงัเป็นศูนย์

รวมของศรัทธาความเช่ือและวฒันธรรหลากหลาย  มุมไบมีทะเลอาระเบียนโอบลอ้มอยูส่ามดา้นเป็น

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชยข์องอินเดียจึงดึงดูดใหค้นมากมายมาท่ีเมืองแห่งน้ี ชมสถานีรถไฟ Victoria 

Terminusออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ F.W.STEVENS เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในปี2004จากนั้นน าท่านชม ประตูสู่อินเดีย ( GATEWAY OF INDIA )ซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้า

ในยา่นอพอลโลบนัเดอร์ประตูชยัน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสท่ีพระเจา้จอร์จท่ี 5 และพระราชินีแม

ร่ี เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบรัในปี 1911 วสัดุท่ีใชส้ร้างเป็นหินทรายสีน ้าผึ้ง  ยามเม่ือพระอาทิตยข้ึ์นและตก

แสงอาทิตยจ์ะทาบทาลงมา ท าใหป้ระตูเปล่ียนสีจากทองเป็นส้ม จากส้มเป็นชมพูสวยงามมากจากนั้น น า

ท่านเขา้เยีย่มชม มรดกโลก ที่เกาะช้าง น าท่านเดินทางโดยทางเรือเพื่อเขา้ชม  ถ า้ช้าง  

(  ELEPHANTA  CAVE )ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกในปี 1987ตั้งอยูบ่นเกาะกลางอ่าว หนา้เมือง

มุมไบประมาณ 1500 กวา่ปีมาแลว้ กษตัริยร์าชวงศไ์ตรกูฏกะ  ปกครองดินแดนท่ีราบสูงเผา่เดคข่าน 

ตะวนัตกของอินเดีย ไดมี้รับสั่งใหท้  าการสร้างถ ้าน้ีข้ึน เพื่ออุทิศถวายเป็นเทวสถานแด่องคพ์ระศิวะเทพ  น า

ท่านเคล่ือนยา้ยไปยงั ท่าน า้ตรง GATEWAY OF INDIA  เพื่อท าการข้ึนเรือ โดยสารมุ่งหนา้ไปยงัถ า้เกาะ

ช้าง ( เรือไมข้นาดไซดบ์รรจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 50 ท่าน  จะออกจากท่าประมาณทุกๆ คร่ึงชัว่โมง )ภายหลงัท่ี 



เรือแล่นออกจากท่าน ้า ท่านสามารถเก็บบนัทึกภาพ ประตูชยัท่ีอยูติ่ดกบั โรงแรมสุดหรู ทชัมาฮาล จากนั้น 

น าท่านชมภาพทิวทศัน์ของท่าเมืองมุมไบ  ตลอดเส้นทางเดินทาง ท่านจะสามารถเห็นฐานทพัเรือของอินเดีย 

( จุดตรงน้ี หา้มท าการถ่ายภาพ ) ในการเดินทางโดยทางเรือใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ผนงัถ ้าส่วนแรก จะ

เป็นภาพสลกัตอน “ศิวนาฎราช” ลกัษณะพระศิวะเจา้ทรงแสดงการฟ้อนร าโดยกระบวนท่านาฏยศาสตร์108 

ท่า  เพื่อใหอ้ฎัจกัรทุกส่ิงในจกัวาล เคล่ือนท่ีไปอยา่งสมดุลกลางถ ้า  มีประติมากรรมรูป มเหศวรตรีมูรติ “ 

หรือพระศิว 3 หนา้หรือ รูปป้ัน  3 เศียร มีความสูงเกือบ 20 ฟีด ( TRIMURTI  ) ( ขอ้มูล :   พระพกัตร์ตรง

กลาง เป็นพระศิวะผูเ้มตตากรุณา หรือเรียกวา่ “ จนัทรเศษมูรติ “ พระพกัตร์ทางดา้นซา้ย จะเป็นพระศิวะปาง

ดุร้าย เรียกวา่ “ไภรวะ” พระพกัตร์ทางดา้นขวา จะเป็นใบหนา้สตรี ซ่ึงหมายถึง“ พระอุมาภควดี” ซ่ึงเป็นอคัร

มเหสีของพระองค ์)  ถดัมา น าท่านชมความงดงามของภาพ“ROYAL  WEDDING “   ระหวา่งพระศิวะกบั

พระอุมา ( มีเร่ืองเล่ากนัวา่ ก่อนชาติพระอุมา  พระนางไดเ้กิดมาในนามอ่ืน นัน่คือพระสตี พอ่ตาเกิดรังเกียจ

ลูก เขยอีกทั้งพูดจาถากถางดูถูก พระนางสตีจึงท าการโดดเขา้กองไฟเพื่อปกป้องเกียรติของพระสวามี ต่อมา

เม่ือพระศิวะทราบจึงแผลงฤทธ์ิท าการสังหารคนท่ีท าให้หญิงคนรักตอ้งจากไปจากนั้นพระองคก์็แบกศพ

ของนางสตีวิง่ร ่ าไหไ้ปรอบจกัรวาลประดุจ จะขาดใจเม่ือส้ินนางและพระองคก์็ไม่ท  าการชายตามองหญิงอ่ืน

ใดเลย จนกระทัง่พระสตีกลบัชาติมาเกิดใหม่ เป็นเทพธิดาแห่งภูเขาหิมาลยั นามวา่ พระอุมา “ )  ชมภาพ 

พระศิวะปราบอนัธกาสูธ ( หมายถึง ปราบปีศาจแห่งความมืด )  ถดัมาดา้น ขา้งตวัถ ้ามีโพรงใหญ่ใตพ้ื้น เป็น

แอ่งน ้าธรรมชาติเขียวใส คนอินเดียถือวา่ เป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  เพราะอยูใ่ตถ้  ้า  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทาง

กลบัเขา้ฝ่ัง  เพื่อเคล่ือนยา้ยไปยงั สนามบินเพื่อเดินทางต่อยงัโดยเคร่ืองบินภายในประเทศสู่ออรังกาบดั 

14.00 รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.50 ออกเดินทางสู่ออรังกาบดั โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ีAI644 (ใชเ้วลาในการบิน1.30ชม) 

19.35 ถึงสนามบินออลงักาบดั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองออรังกาบัด เมืองเก่าท่ีมีอารยธรรมและ

อิทธิพลของราชวงศโ์มกุล เมืองออรังกาบดัหมายถึงเมืองท่ีสร้างโดยมหาราชา ตั้งช่ือตามมหาราชาออรังเซฟ 

จกัรพรรดิองคท่ี์ 6 แห่งราชวงศโ์มกุล เมืองออรังกาบดัเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียงเชิง

ประวติัศาสตร์และศาสนา อาทิ ถ ้าอชนัตา ถ ้าเอลโลร่า ป้อมเดาลาตาบดั บีบีกามาชคม์าร่า  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัทีอ่อรังกาบัด The Ambassador Ajanta ระดับ 4 ดาว  

3  ม.ค. ////วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง เมืองออรังกาบัด-หมู่ถ า้อชันตา-บีบี กา มักบารา 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ถ ้าอชนัตา้ (Ajanta Cave) ระยะทางประมาณ 106 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.สู่ 

หมู่ถ า้อชันตา ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1983 ชมความงดงามและอลงัการของ



สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยขดุเจาะภูเขาเป็นสังฆรามขนาดใหญ่

แบบศิลปะคุปตะและหลงัคุปตะอนัวิจิตร ถ ้าอชนัตา มีวดัถ ้าในพุทธศาสนาอยูม่ากถึง 30 คูหา หมู่ถ  ้าอชนัตา

มีทั้งรูปประติมากรรมและงานจิตรกรรมอนัวจิิตรงดงาม คงสภาพสมบูรณ์ ถ ้าถูกปิดซ่อนเอาไว ้จึงรอดพน้

จากการท าลายลา้งจากกองทพัผูรุ้กรานมาได ้ถ ้าอชนัตายงัคงไวซ่ึ้งงานพุทธศิลป์อนังามวจิิตร ความวิริยะอุสา

หะของช่างฝีมือและศิลปินแต่คร้ังโบราณท่ีพยายามสกดัหนา้ผาใหเ้รียบ แลว้ค่อยๆ เจาะหินเขา้ไปเป็นคูหา 

ดา้นในจะเห็นองคเ์จดีย ์องคพ์ระปฏิมาและพระโพธิสัตว ์ท่ีจ  าหลกัจากเน้ือหินเดียวกนัละเอียดงามพล้ิว มี

การลงลายเขียนสี กลายเป็นสุดยอดภาพจิตรกรรม ท่ีสีสันคงทนมานานนบัพนัปีจากน าท่านสู่จุดชมววิ ซ่ึง

ท่านจะสามารถเห็นถ ้าอชนัตาไดอ้ยา่งชดัเจน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ออรังกาบาด ระหวา่งทางแวะชม บีบี กา มักบารา (Bibi Ka Maqbara) หรือ ทชัมาฮา

ลนอ้ย เพราะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยทชัมาฮาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของ

ออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อร าลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกมัราเบีย อุเด ดาราณี) จากนั้นน าท่านชมวดัพุทธ 

แห่งเมืองออลงักาบดัท่ีตั้งอยูใ่นมหาวทิยาออลงักาบดั เป็นวดัพุทธท่ีบริหารงานและจดัตั้งโดยชาวอินเดียเอง

ซ่ึงน่าสนใจและมีเสน่ห์ท่ีแตกต่างจากวดันานาชาติตามแหล่งสังเวชนียสถาน4ต าบล แวะใหท้่านไดช้้อปป้ิง 

ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  ไดแ้ก่ เคร่ืองทองเหลือง  ผา้ปักลายโบราณ  ท่ีจ  าลองมาจากผนงัถ ้า อาย ุ1,200 ปี   

และเคร่ืองประดบัลวดลายแปลกตา  พร้อมชมววิทิวทศัน์ ของดินแดนชนบททางอินเดียตอนใต ้จากนั้นน า

ท่านเท่ียวชมตวัเมืองออรังกาบดัในยามเยน็ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร ภายในโรงแรม   

พกัทีอ่อรังกาบัด The Ambassador Ajanta ระดับ 4 ดาว 

4  ม.ค. ////วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง ออรังกาบัด-หมู่ถ า้เอลโลร่า-ป้อมเดาลาตาบัด-ออรังกาบัด-มุมไบ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ถ ้าเอลโลร่า (Ellora Cave) ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองออรังกาบาด 

ระยะทางประมาณ 30 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.45 ชม. ถ ้าเอลโลร่า ประกอบไปดว้ยถ ้าทั้งหมด 34 คูหา เป็น 

วดัถ ้าศาสนาพุทธ (ถ ้าหมายเลข 1-12) เทวาลยัถ ้าในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ถ ้าหมายเลข 14-16) และวหิาร 

ถ ้าในศาสนาเชน (ถา้หมายเลข 30 และ 32) ถ ้าเหล่าน้ีขดุเจาะ เขา้ไปในภูผาเม่ือราว10 ศตวรรษก่อน 

ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ ในการสร้างเทียบไดก้บัการแกะสลกัมหาวหิารทั้งหลงัจากศิลากอ้นมหึมาทั้งกอ้น หมู่

ถา้เอลโลร่าแห่งน้ี ลว้นสลกัเสลาข้ึนดว้ยน ้ามือมนุษยท์ั้งส้ิน ถ ้าเอลโลร่าไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก



เม่ือปี ค.ศ.1983  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ออรังกาบาด ระหวา่งทางน าท่านแวะชม ป้อมเดาลาตาบัด (Daulatabad Fort) ป้อม

ปราการโบราณรอบภูเขาดลัคีรี ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะ และถูกกษตัริยอ์ลาอุดดินคลัจิ ชาว

มุสลิมยดึไดใ้นปี ค.ศ. 1296 กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษตัริยมุ์สลิมอยูพ่กัหน่ึง 

ก่อนถูกทิ้งร้างยา้ยไปสร้างเมืองออรังกาบาด ชมซากมสัยดิท่ียงัเหลือซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชมป้อมปราการ 

พระราชวงัอายกุวา่ 700 ปี จากนั้น น าท่านชม วดักริชเณศวร ซ่ึงภายในวดัประกอบไปดว้ยเทวรูป พระพิฆเณ 

ศวร และศิวลึงค ์จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองออลงักาบาด 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.20 ออกเดินทางสู่นครมุมไบ โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI441(ใช้เวลาในการบิน1.10ชม) 

21.30 ถึงสนามบินนครมุมไบ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน 

พกัทีมุ่มไบ โรงแรม The Orchid Hotel ระดับ4ดาว 

5 ม.ค. ////วนัทีสิ่บของการเดินทาง มุมไบ-โบพาล-มุมไบ 

06.00 ออกเดินทางสู่โบพาล โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI633(ใช้เวลาในการบิน1.25ชม) 

07.25 ถึงสนามบินโบพาล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมเขตโบราณสถาน ภีมเพตกะ(Rock Shelters of Bhimbetka) ท่ีมีมวลหมู่ถ ้าพร้อม

ภาพเขียนโบราณสมยัหินใหม่กวา่500ถ ้าแบ่งไดเ้ป็น5ยคุ ไล่จากหินเก่าตอนตน้มาถึงยคุประวติัศาสตร์

ตอนตน้ละยคุกลาง สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในยคุก่อนประวติัศาสตร์ของอินเดียจนไดรั้บการ

ยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2003 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัเมืองโบพาล น าท่านชมมสัยดิ Taj-

ul-Masajid ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไป เมืองสาญจี (Sanchi) ระยะทางประมาณ 60 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

น าท่านชม มหาสถูปสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi )เป็นสถูปโครงสร้างหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

อินเดีย สร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ในช่วงศตวรรษท่ี 3 ไวเ้ป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลอ้มรอบดว้ย

ทางเดินท่ีถอดแบบมาจากวงลอ้พระธรรมจกัร ไดช่ื้อวา่เป็นตวัอยา่งพิเศษของพุทธศิลป์ และสถาปัตยกรรม

เจดียรู์ปถว้ยผา่คร่ึง ท าจากอิฐ และคุณลกัษณะหอ้งกลางซ่ึงไวเ้ก็บพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูป เจดีย์



ลอ้มรอบดว้ยซุม้ประตู ทั้ง 4 ดา้น แต่ละซุม้จะเป็นเร่ืองของพระพุทธประวติั โดยเร่ิมตน้จาก ซุม้ประตูทาง

ทิศใต ้แสดงเก่ียวกบัการประสูติและทศชาติชาดก ทิศตะวนัออก แสดงตั้งแต่เป็นเจา้ชาย จนถึงแสวงหาการ

ตรัสรู้ ทิศตะวนัตก แสดงพระปฐมเทศนา ทิศเหนือ แสดงเก่ียวกบัพระธรรมจกัร โดยปัจจุบนั มหาสถูปสาญ

จี และโบราณสถานใกลเ้คียงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1989  โดยเราจะพาท่านเขา้ชม

พิพิธภณัฑท่ี์เกบ็ดูแลรักษาพระพุทธรูปดว้ย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.50 ออกเดินทางสู่นครมุมไบ โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI632(ใช้เวลาในการบิน1.35ชม)

23.25  ถึงสนามบินมุมไบใชเ้วลาในการเปล่ียนเคร่ือง2.25ชัว่โมง 

6 ม.ค. ////วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง มุมไบ-กรุงเทพฯ 

01.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI330 (ใช้เวลาในการบิน4.55ชม) 

18.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจยิง่  

…………………………………………………………………………………………………………….

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  82,900.- 

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม   16,900.- 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) 82,900.- 

 


