
 

 

บังกลาเทศ เส้นทางมรดกโลก 5 วนั  

(บินภายใน 2 เทีย่ว) 

15-19 ธ.ค. ราคา 39,900 

  

 

 

 

 

 
วนัแรกของการเดินทาง//กรุงเทพฯ-ธากา 

08.30 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล ์(Thai 

Airways) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารก่อนการเดินทาง 

10.55 ออกเดินทางสู่ ธากา ประเทศบงักลาเทศ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG321 (ใชเ้วลาใน

การเดินทาง 2.35 ชัว่โมง) 

12.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติธากา (Shah Amanat International Airport) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจ



คนเขา้เมืองและรับกระเป๋า/สัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัใจกลาง เมืองธากา (Dhaka) ซ่ึง

เป็นเมืองหลวงของประเทศบงักลาเทศ ตั้งอยูบ่นแม่น ้าบุรีคงคา (Buriganga River) เป็นพื้นท่ีปลูกปอกระเจาท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ลางทางอุตสาหกรรม การคา้ และการปกครองของบงักลาเทศ มีประชากรอาศยัอยู่

ราว 14.54 ลา้นคน จากนั้นน าท่านเยีย่มชม ป้อมปราการลาลแบก (Lalbagh Fort) เร่ิมตน้การก่อสร้างในปี

คริสตศ์กัราช 1678 ก ากบัดูแลการก่อสร้างโดยมกุฎราชกุมารแห่งจกัรวรรดิโมกุล มูฮมัหมดั อาซมั ชาห์ (Mughal 

Subahdar Muhammad Azam Shah) บุตรชายของจกัรพรรดิออรังเซพท่ี 1  (Emperor Aurangzeb) หลงัจากเร่ิม

การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาหน่ึงจกัรพรรดิไดเ้รียกตวับุตรชายกลบัเพื่อสืบทอดราชวงศ ์จึงท าใหก้ารก่อสร้าง

ป้อมปราการนั้นไดห้ยดุชะงกัลงไป ต่อมาเมืองธากาไดมี้ผูป้กครองใหม่โดยเชสตะ้ ข่าน (Shaista Khan)  ก็ไม่ได้

มีการก่อสร้างป้อมปราการเพิ่มเติม จนในปีคริสตศ์กัราช 1684 บุตรสาวของเชสตะ้ ข่าน นามวา่ บีบีพาร่ี (Iran 

Dukht Pari Bibi) ไดเ้สียชีวติลง เขาเร่ิมคิดวา่ป้อมปราการน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของความโชคร้าย จึงไดแ้บ่ง 1 ใน 3 

ของป้อมปราการเป็นท่ีฝังศพของบุตรสาวของเขา และไดท้  าการยา้ยเมืองหลวงจากธากาไปยงัเมืองเมอชิดาบตั 

(ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองของรัฐเบงกอลตะวนัตก ประเทศอินเดีย) อีกส่วนหน่ึงของป้อมปราการไดถู้กดดัแปลง

เป็นบา้นพกัสองชั้นของผูส้ าเร็จราชการของราชวงศโ์มกุล น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาหีดมินาร์ (Shahid 

Minar) หรืออนุสาวรีย์แห่งการพลชีีพ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของผูท่ี้เสียชีวติจากเหตุการณ์ชุมนุมท่ี

เรียกร้องใหภ้าษาเบงกาลีเป็นภาษาทางราชการของปากีสถาน  จากนั้นเดินทางไปยงัมหาวทิยาลยัธากา (Dhaka 

University) เพื่อเยีย่มชม เคอร์ซันฮอลล์ (Curzon Hall)     ช่ืออาคารตั้งตามช่ือของอุปราชของอินเดียท่ีเดินทาง

มาท าพิธีวางศิลาฤกษน์ามวา่ลอร์ด เคอร์ซนั (Lord Curzon) แต่เดิมอาคารแห่งน้ีใชเ้ป็นศาลากลางประจ าเมือง 

ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในอาคารของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธากา น าท่านเยีย่มชม มสัยดิดารา (Star 

Mosque/Tara Masjid) มสัยดิท่ีประดบัตกแต่งดว้ยโมเสกและกระเบ้ืองลวดลายของดาวสีฟ้า สร้างใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยเมียร์ซา โกลมั เปียร์ (Mirza Golam Pir) เยีย่มชม คริสตจกัรอาร์เมเนีย (Armenian 

Apostolic Church of the Holy Resurrection) เป็นคริสตจกัรท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์เน่ืองจากเป็น

หลกัฐานยนืยนัวา่ชาวอาร์เมเนียเคยด ารงชีวิตอยูใ่นพื้นท่ีแห่งน้ีในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

18 (ช่วงท่ีชาวเปอร์เซียยดึบา้นเมืองของชาวอาร์เมเนีย และขบัไล่ชาวอาร์เมเนียไปยงัแควน้เบงกอล) เม่ือไดเ้วลา

อนัสมควรน าท่านเยีย่มชม มัสยดิไบตุล มุคคาร์ราม (Baitul Mukarram Mosque) มสัยดิแห่งชาติของ

บงักลาเทศ ท่ีเร่ิมสร้างในช่วงตน้ของปีคริสตศ์กัราช 1960 และเสร็จส้ินการก่อสร้างในปีคริสตศ์กัราช 1968 โดย

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกนามวา่ อบัดุลฮุสเซน (T Abdul Hussain Thariani) โดยรูปแบบสถาปัตยกรรม



นั้นไดท้  าการจ าลองแบบมาจากมสัยดิลอ้มอลัละฮอมแห่งเมืองมกักะห์ และการตกแต่งนั้นไดรั้บอิทธิพลทั้งจาก

ศิลปะอินเดียและเปอร์เซีย มสัยดิแห่งน้ีไดรั้บการขยายพื้นท่ีในภายหลงั เพื่อรองรับจ านวนคนท่ีเขา้มาสวดมนต์

เป็นจ านวนมาก ส่งผลใหม้สัยดิแห่งน้ีเป็นมสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของโลก จากนั้นน าท่านเยีย่มชม

ดา้นนอก อาคารรัฐสภา (National Parliament Building) ออกแบบโดยสถาปนิกนามวา่หลุยส์คาห์น (Louis 

Kahn) เป็นอาคารท่ีมีความซบัซอ้นทางดา้นสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากมีพื้นท่ีใชส้อย

ราว 200 เอเคอร์หรือประมาณ 800,000 ตารางเมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ธากา โรงแรม Golden Tulip - The Grandmark Dhaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดินทาง//ธากา-ไสยทปุระ-วดัคันตาจิว-มัสยดินายาบัต-พระราชวงัทาจฮัท-โบกรา-

มหาสธานคร 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน สนามบินนานาชาติชาห์จาลาล (Hazrat Shahjalal Intl Airport) 

08.30 ออกเดินทางสู่ เมืองไสยทปุระ โดยสายการบิน Novoair เทีย่วบินที ่VQ961 (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

09.30 เดินทางถึง สนามบินไสยทปุระ (Saidpur Airport) 

น าท่านเดินทางไปยงัใจกลาง เมืองไสยทปุระ (Saidpur) เมืองในเขตรังปุระ (Rangpur) ไดรั้บสมญานามวา่เป็น

เมืองแห่งธุรกิจ เน่ืองจากเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคมนาคมของประเทศ เป็นเมืองชุมทางรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

บงักลาเทศ มีสนามบินไสยทปุระท่ีเป็นสนามบินหลกัท่ีเปิดให้บริการเท่ียวบินภายในทั้งหมด มีรถขนส่ง

สาธารณะท่ีสามารถไปยงัเมืองต่างๆในบงักลาเทศมากกวา่ 300 สาย และเป็นเมืองการคา้ส าคญัท่ีมีการคา้ขายทั้ง

ในตอนกลางวนัและกลางคืน น าท่านเยีย่มชม วดัคันตาจิว (Kantajew Temple) วดัฮินดูท่ีสร้างข้ึนโดยมหาราชา

ปราณ ณาทห์ เร่ิมตน้ก่อสร้างในปีคริสตศ์กัราช 1722 และเสร็จส้ินในปีคริสตศ์กัราช 1752 (ช่วงรัชกาลของมหา

ราชาราม ณาทห์ ผูเ้ป็นบุตรชาย) ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบงักลาเทศและใชดิ้นเผาในการก่อสร้าง

ทั้งหมด เดิมหลงัคาของมหาวหิารจะมียอดทั้งหมดเกา้ยอดแต่เน่ืองดว้ยเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปีคริสตศ์กัราช 

1897 จึงท าใหย้อดทั้งหมดพงัทลายลงมา จากนั้นท าท่านเยีย่มชม มัสยดินายาบัต (Nayabad Mosque) สร้างข้ึน

ในปีคริสตศ์กัราช 1793 ช่วงท่ีจกัรพรรดิชาห์ อาลมัท่ี 2 (Shah Alam II) ราชวงศโ์มกุล เป็นผูป้กครองประเทศ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



จากนั้นน าท่านเยีย่มชม พระราชวงัทาจฮัท (Tajhat Palace) สร้างโดยมหาราชากูมาร์ โกปปาล ลาล รอย 

(Maharaja Kumar Gopal Lal Roy) ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 พระราชวงัถูกสร้างโดยใชส้ถาปัตยกรรม

กรีก-โรมนั เนน้การตกแต่งดว้ยสีขาวเป็นหลงั ดา้นหนา้ของพระราชวงัมีความสูงโดยประมาณ 76 เมตร  ดา้นใน

ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1984 จนถึงปีคริสตศ์กัราช 1991 พระราชวงัถูกใชเ้ป็น

ศาลสูงสุดของประเทศบงักลาเทศ ต่อมาในปีคริสตศ์กัราช 1995 พระราชวงัไดรั้บการประกาศจากทางการให้

เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัภายใตก้ารดูแลของกรมโบราณคดี จนในปีคริสตศ์กัราช 2005 ทางการได้

จดัตั้งพิพิธภณัฑรั์งปุระไวท่ี้ชั้น 2 ของพระราชวงัเพื่อเก็บรวบรวมและจดัแสดงเอกสาร ผลงานศิลปะ และวตัถุ

โบราณในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 10-11 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงั เมืองพคุฑา หรือ เมือง

โบกรา (Bogra) เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคเบงกอลตะวนัตก เคยเป็นเมืองอาณานิคมภายใตก้ารปกครอง

ของพระเจา้อโศก (Great Emperor Ashoka) จกัรพรรดิผูย้ิง่ใหญ่ของอินเดีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่โบกรา โรงแรม Hotel Naz Garden ระดับ 3 ดาว ดีทีสุ่ดในเมือง 

25 ก.พ.61///วันทีส่ามของการเดินทาง//โบกรา-พาหรปุระ-สัมมาปุระมหาวิหาร 

 เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม มหาสธานคร (Mahasthangarh) แหล่งโบราณคดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองโบกรา คาดวา่มีการสร้าง

เมืองแห่งน้ีในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 3 ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 210,000 ตารางเมตร ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 700 ก็

ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรพนัดรา (Pundra Kingdom) และป้อมปราการของเมืองก็ถูกใชง้านเสมอมา

จนถึงช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ปัจจุบนัถือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามในเมืองโบกรา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองพาหรปุระ (Paharpur) เมืองเล็กๆในเมืองนโอคาม (Naogaon) เขตราชชาฮี 

(Rajshahi) อยูห่่างจากเมืองโบกราราว 56 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีตั้งของสถูปเจดียข์องศาสนาพุทธท่ีมีการสร้าง

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 น าท่านเยีย่มชม สัมมาปุระมหาวหิาร (Somapura Mahavihara) พุทธศาสนสถานท่ี

ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในมกดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปีคริสตศ์กัราช 1985 โครงสร้างโดยทัว่ไป

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น โดยพุทธเจดียแ์บบดั้งเดิมประดิษฐานอยูต่รงกลางของวหิาร 

ลอ้มรอบโดยก าแพงและกุฏิสงฆจ์  านวน 177 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 109,265 ตารางเมตร จากนั้นน าท่านเดินทาง



ต่อไปยงัเมือง  Naogaon 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่Naogaon โรงแรม Mollika Inn ระดับ 3 ดาว ดีทีสุ่ดในเมือง 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง//ราชชาฮี - พพิธิภัณฑ์และศูนย์วจัิยวาเรนดรา - มหาวิหารปูเทีย - พระราชวงัปูเทยี - 

มัสยดิบากาห์ - วดันาวารัตนา – ธากา 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงั ราชชาฮี (Rajshahi) จากนั้นน าท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์และ

ศูนย์วจัิยวาเรนดรา (Varendra Research Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในบงักลาเทศ เร่ิมก่อสร้างใน

ปีคริสตศ์กัราช 1910 เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมและจดัแสดงโบราณวตัถุทางประวติัศาสตร์ในช่วงคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 16 จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 รวมถึงเป็นสถานท่ีศึกษาคน้ควา้และวจิยัเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ของอารยะธรรมเบงกอล เปิดท าการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน ปีคริสตศ์กัราช 1910 เยีย่มชม วหิารปูเทยี 

(Puthia Temple Complex) ภายในอาณาบริเวณประกอบไปดว้ยวดัฮินดู 3 แห่ง คือ วดัปราณชรัตนะ โกบินดา 

(Pancharatna Gobinda Temple) สร้างข้ึนในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยราชินีแห่งปูเทีย เน่ืองจากราชวงศ์

ท่ีปกครองเมืองปูเทียไดเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาฮินดูนิกายไวษณพ จึงไดส้ร้างวดัฮินดูน้ีข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

บูชาสักการะองคม์หาเทพกฤษณะ ภายในวดัประดบัตกแต่งดว้ยดินเผาและภาพวาดเร่ืองราวขององคม์หาเทพ

กฤษณะ วดัภุบเนศวร ศิวะ (Bhubaneshwar Shiva Temple) สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีบูชาสักการะองค์

มหาเทพศิวะ เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในบงักลาเทศ ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งอินเดีย

และเบงกอล ภายในวดัประดบัตกแต่งดว้ยงานแกะสลกัหินและผลงานประติมากรรมล ้าค่าโดยเฉพาะศิวลึงคท่ี์ท า

มาจากหินภูเขาไฟสีด า และ วดัชคันนาถ (Jagannath Temple) สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีบูชาสักการะองค์

เทพชคนันาถ (ปางอวตารขององคม์หาเทพกฤษณะ) ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบเบงกอล ภายในวดัประดบั

ตกแต่งดว้ยเคร่ืองป้ันดินเผาขนาดตั้งแต่ 5 เมตร จนถึง 10 เมตร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชม พระราชวงัปูเทีย (Puthia Rajbari Palace) สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1895 เพื่อใชเ้ป็น

ท่ีประทบัของมหารานีเฮเมนตา้กุมารี ก่อสร้างโดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบอินโดในยคุฟ้ืนฟูศิลปะ (แบบฮินดู

ผสมผสานกบัแบบชวา) ปัจจุบนัก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการซ่อมแซมเน่ืองจากพระราชวงัทรุดโทรมเยอะพอสมควร 



น าท่านเยีย่มชม มัสยดิบากาห์ (Bagha Mosque) สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1523 จนถึงปีคริสตศ์กัราช 1524 

โดยสุลตานนาซิรุดดิน นาสราต ชาห์ (Nasrat Shah) เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเยีย่มชม วดันาวารัตนา 

(Hatikumrul Navaratna Temple) ก่อสร้างในปีคริสตศ์กัราช 1704 และเสร็จส้ินในปีคริสตศ์กัราช 1720 โดย

ใชส้ถาปัตยกรรมแบบ   เบงกอล ซ่ึงใชก้ระเบ้ืองดินเผาเป็นส่วนประกอบหลกัในการก่อสร้าง จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน ราชชาฮี 

15.50 ออกเดินทางสู่ เมือง ธากาโดยสายการบิน US-Bangla Airlines Ltd เทีย่วบินที ่162 (ใชเ้วลาบิน45นาที) 

16.45 เดินทางถึง สนามบินธากา (Saidpur Airport) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ธากา โรงแรม Golden Tulip - The Grandmark Dhaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

23 ก.พ.61///วันที่ห้าของการเดินทาง///ธากา-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ (National Martyrs’ Memorial) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติของ

ประเทศบงัคลาเทศ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์ “สงครามเพื่อปลดปล่อยบงั

คลาเทศ” ท่ีเกิดข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1971 อนัเป็นผลใหป้ระเทศบงัคลาเทศไดรั้บอิสระและแยกตวัออกมาจาก

ประเทศปากีสถานไดส้ าเร็จ อนุสาวรียแ์ห่งน้ีเร่ิมการก่อสร้างคร้ังแรกในปีคริสตศ์กัราช 1978 และเสร็จส้ินในปี

คริสตศ์กัราช 1982 ไดรั้บการออกแบบโดยไซเอ็ด ไมนูล ฮอสเซน (Syed Mainul Hossain) และมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่น

เมืองซาวาร์ ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงธากาเมืองหลวงของประเทศบงัคลาเทศประมาณ 35 กิโลเมตร สถาปัตยกรรมของ

อนุสาวรียป์ระกอบดว้ยสามเหล่ียมรูปทรงปริซ่ึมจ านวน 7 คู่ โดยคู่ท่ีอยูด่า้นในสุดจะสูงท่ีสุดและลดระดบักนัไป

ตามล าดบั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.40 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่TG340 (ใชเ้วลา

เดินทาง 2.30 ชัว่โมง) 

17.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการ 
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