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บรรยายโดย : พระธรรมวิทยากรในสายงานพระธรรมทูตสายประเทศอนิเดีย-เนปาล  
บรรยายพุทธประวัติ ตลอดเส้นทางสังเวชนียสถาน 

 

อินเดีย เนปาล 12 วนั 11 คืน 
สกัการะสี่สงัเวชนียสถาน และท่องเท่ียวเนปาลสมัผสัมนตเ์สน่หหิ์มาลยั  

สายการบินไทยสมายล ์และ การบินไทย  

30 ธนัวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 
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11.10 น.           คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C  โดย สายการบินไทยสมายลเ์จา้หนา้ที่คอยใหก้าร
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 (เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30) 
14.10 น.           เดินทางสู ่เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดย สายการบินไทยสมายล ์

เที่ยวบินที่ WE 355 

16.20  น.  เดินทางถึง สนามบินพุทธคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระ น าท่าน
เช็คอินเขา้ที่พกั 

 ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านกราบนมัสการพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์และ
องคพ์ระมหาเจดียพ์ุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
นมสัการพระแท่นวชัรอาสนด์า้นในประดิษฐานพระพทุธเมตตาและสตัตมหาสถานที่
พระผูม้ีพระภาคเจา้ ประทับเสวยวิมุตติสุขหลงัตรสัรู)้ ๗ แห่งคือ โพธิบลัลงัก์, อนิมิส
เจดีย,์ รตันจงกรมเจดีย,์รตันฆรเจดีย,์ อชปาสนิโครธ(ตน้ไทร), ตน้มจุลินท ์     (ตน้จิก) 
และตน้ราชายตนะ (ตน้เกด) 

ค ่า   ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า  
   น าท่านสู่ที่พัก โรงแรม OAKS หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัพฤหัสบดทีี่ 2 มกราคม 2563 
เช้า   ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 
  น าท่านเดินสู ่นาลันทา นมัสการหลวงพ่อองคด์ า   
  จากนัน้เดินทางสู่ มหาวิทยาลัยนาลันทา ซากมหาวิทยาลยัที่รุ่งเรืองโด่งดงัที่สุดใน

โลก เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่ งใหญ่เกรียงไกรในอดีตของพระพุทธศาสนา 
มีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุจ านวนกว่าหมื่นรูป ซึ่งไดถู้กท าลายโดยชาวเตอรก์มสุลิม
ไดฆ้่าคณาจารยแ์ละพระนักศึกษาจนหมดสิน้ แถมยังเผาอาคารทัง้หมดเหลือไวแ้ต่
ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริ เวณ  
อันกวา้งขวาง ทั้งยังเป็นบา้นเกิดและนิพพานของพระโมคคัลลาน ์พระอัครสาวก

วนัจนัทรท่ี์ 30 ธนัวาคม 2562 

กรงุเทพฯ – พทุธคยา (ประเทศอินเดีย) 

 

วนัองัคารท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – พทุธคยา  
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เบือ้งซา้ย พระสารีบุตร พระอคัรสาวกเบือ้งขวาผูซ้ึ่งเป็นเลิศที่สดุทางดา้นปัญญา ที่นี่
ยงัมีพระสถูปเจดียท์ี่บรรจุอฐิัธาตขุองพระสารีบุตรปรากฏอยู่ จากนัน้น าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ นั่งรถมา้ เขา้สู่วิหาร หลวงพ่อองคด์ า ที่ชาวไทยและชาวพุทธทัง้หลาย
เลื่อมใสในความศกัดิส์ิทธิ์ ซึ่งสรา้งจากหินด า ประดิษฐานอยู่หลงัมหาวิทยาลยันาลนั
ทา เล่าขานกนัว่าศกัดิ์สิทธิ์มาก ทางการเคยพยายามจะยา้ยไปรกัษาไวท่ี้พิพิธภัณฑ์
แต่ทกุครัง้ที่ด  าเนินการมกัจะเกิดเหตอุาเพศเสมอ 

  น าท่านเดินทางกลบั  ราชคฤห ์
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหารเวฬุวัน ที่ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของวัดแห่งแรกในพุทธ

ศาสนา ที่พระเจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไ้ผ่ ถวายเป็นที่ประทับแห่ง
แรกแด่พระพทุธเจา้ และเหล่าพระสงฆส์าวก เป็นที่ชุมนุมพระสาวกอรหนัต ์1,250 รูป 
ในวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ที่เรียกการประชุมนีว้่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพิธี
มาฆบชูา ในปัจจบุนัยงัปรากฏเป็นอทุยานประวติัศาสตรแ์ห่งหนึ่งของอินเดีย ท าสมาธิ
ภาวนา จากนัน้ชม ชีวกัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโก
มารภจั ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่พระเทวทตัประทษุรา้ยพระองค ์โดยกลิง้หินลง
ใสพ่ระพทุธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหินกระเด็นถกูพระบาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหิต และ
คุกพระเจ้าพิมพิสาร ที่ถกูพระโอรส คือพระเจา้อาชาตศตัรูจบัขงัคกุ และทรมานพระ
ราชบิดาจนสิ ้นสวรรคต เพราะถูกยุยงจากพระเทวทัต จากนั้นน าท่านขึ ้นชม  
เขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและท าสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์,  กุฎิพระ
อานนท,์  ถ า้สุกรขาตาทีพ่ระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต,์ 

 ถ า้พระมหาโมคคัลลานะ พรอ้มชมจุดที่พระเทวทตักลิง้หินลงมาใส่พระพทุธองคจ์น
พระโลหิตหอ้ ชมทิวทัศนข์องเมืองราชคฤหจ์ากพืน้สูง (การขึน้เขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการ
เดินขึน้ที่สงู ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 900 เมตร)  

 *** ทกุท่านจะตอ้งเดินขึน้ รถยนตไ์ม่สามารถขึน้ไปถึงได ้ผูท้ี่แข็งแรงสามารถเดินขึน้ได ้ใช้
เวลาประมาณ ๑๕-๒๐นาทีก็ถึง ส าหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึน้ได้โดย
วิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึน้-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคาน
หามไปรอที่เชิงเขาค่าใชจ้่ายท่านละ ๒.๐๐๐ รูปี )  

ค ่า ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรสัรูข้ององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ สวดมนตข์า้มปี เพื่องเป็นสิริมงคลต่อตนเองและวงศต์ระกลู  
 น าท่านสู่ที่พัก โรงแรม OAKS หรือเทยีบเท่า 
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05.30 น.  น าท่านเดินทางสู่วัดไทยพุทธคยา เพ่ือตักบาตรรับพรปีใหม่ 
07.00 น.  จากนัน้เดินทางกลบัโรงแรม รบัประทานอาหารเชา้  

 ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดา สตรีผูม้ีบทบาทต่อการตรสัรูข้อง
องคพ์ระมหาบรุุษ  เยี่ยมชมวดันานาชาติ อาทิเช่น วดัญ่ีปุ่ นที่ไดจ้  าลององคห์ลวงพ่อโต
ไดบุตสึมาประดิษยฐ์านไวท้ี่ ชมศิลปะปูนป้ันลอยตัวที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตัวของวัด
ภฏูาน ...กราบลาตน้พระศรีมหาโพธิ์ พระพทุธเมตตา จากนัน้เดินทางกลับทีพั่ก 

11.30 น.  ถวายเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
  เตรียมตวัเดินทางไปสนามบินพุทธคยาเพ่ือเดินทางไปพาราณสี 
14.00 น.  ออกเดินทางสู่พาราณสี โดยสายการบิน INDIGO เทีย่วบินที ่6E 7715    
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินพาราณสี น าท่านเดินทางสู่ทีพั่ก  
 ไดเ้วลานัดหมายน าท่านสู่ แม่น ้าคงคา น าท่านล่องเรือ แม่น ้าคงคา ที่บริเวณ

ท่าเรือทศอสัวเมธ เพื่อลอ่งเรือทศันศึกษาวิถีชีวิตความเชื่อความศรทัธาของชาวฮินดทูี่
มีต่อมหานทีแห่งนี ้ซึ่งชาวฮินดเูชื่อว่าเป็นแม่น า้ศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากภูเขาไกรลาศบน
สรวงสวรรค ์ชมพิธีบชูาอารตี 

ค ่า  ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า  
  น าท่านสู่ที่พัก THE GATEWAY HOTEL GANGES หรือเทยีบเท่า  
  
 
 
 
เช้า  ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 

 น าท่านสู ่ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา   

 นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ น าท่าน นมัสการ  

ธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย ์

และเกิดพระรตันตรยัขึน้เป็นครัง้แรกในโลก ธรรมราชิกสถูป ที่

พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลอุรหนัต ์พระมูลคันธกุฏิ กุฏิหลงั

แรกที่พระพทุธองคจ์ าพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศก

ที่มีจารึกอักษรพราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มกราคม 2563 

พาราณสี– กสุินารา 

 -- 

วนัพธุท่ี 1 มกราคม 2563 

พทุธคยา – พาราณส ี
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สถูปพระยสกุลบุตร สวนกวาง อนัเป็นที่มาของชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” น าท่าน

สวดมนตบ์ท “ธรรมจกัรกปัวตันสตูร” ปฏิบติัธรรมเวียนเทียนบรเิวณธัมเมกขะสถปู 
กลางวัน  ถวายเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
 เดินทางสู ่กุสินารา เมืองที่พระพทุธเจา้ทรงทิง้รา่งวางขนัธ ์และมอบมรดกธรรม ณ 

ที่นีร้ะหว่างทาง รบัฟังพทุธประวติั  
ค ่า  ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า  

  น าท่านสู่ที่พัก IMPERAIL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
เช้า  ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 

 เดินทางสู ่สถานทีด่ับขันธป์รินิพพาน “สาสวโนทยาน” สถานที่ที่ฝากลมหายใจ
สดุทา้ยของพระพทุธองคไ์ว ้

- พระธรรมวิทยากร เจรญิจิตภาวนาที่ มหาปรนิิพพานสถปู สถานที่ประดิษฐาน พทุธรูป
ปางอนฏุฐิตสีหไสยาสน ์คณะผูเ้ดินทางถวายผา้ห่มพระพทุธรูป 
- พระธรรมวิทยากร น าประทกัษิณเวียนรอบมหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพทุธองค์
ทรงเสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ภายใตต้น้สาละทัง้คู่ เมื่อวนัเพ็ญวิสาขบชูา 

กลางวัน  ถวายเพล / รับประทานอาหารกลางวัน  
  เดินทางสู่ ลุมพินี ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติพระพุทธองค ์ขณะที่ยังด ารงเป็น

เจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  (ผ่านด่านชายแดนโสเนารี) 
ระหว่างทางแวะวดัไทยนวราชรตันาราม ๙๖๐ 

 **(โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางไวก้บัตวัเพื่อประทบัตราออกจากประเทศอินเดีย เขา้สู่
ประเทศเนปาล)** 

ค ่า  ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า 
  น าท่านสู่ที่พัก KASAI หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

วนัศกุรท่ี์ 03 มกราคม 2563 

กสุินารา – ลมุพินี 

 

วนัเสารท่ี์ 4 มกราคม 2563 

สาวตัถี – ลมุพินี 
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เช้า  ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 
 นมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธองค ์  ณ สวนลมุพินีวัน

ในอดีตเป็นอทุยาน ตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่าง  กรุงกบิลพสัตุ ์และกรุง
เทวหะ พระพุทธมารดาพระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่กรุง
กบิลพสัดุข์ณะที่ทรงพระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวนพรอ้มดว้ย
ขา้ราชบริพารระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาลราชบริพารจึงจัดที่ประสูติ
ถวายภายใตต้น้สาละประสติูพระโอรส คือสิทธัตถกมุาร ณสถานที่นี ้ ปัจจบุนัมีเสาหิน
ของพระเจา้อโศกปรากฏอยู่ก่อนหน้านีม้ีต้นโพธิ์และ วิหารมายาเทวี น าสวดมนต์ 
สมาธิภาวนา ชมหินสลกัภาพประสติู ชมเสาอโศก และ สระโบกขรณี 

เพล ถวายเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสูเ่มืองสาวัตถทีี่ครูบาอาจารยท์่านไดก้ลา่วไวด้งันี ้
  เมือง…...เศรษฐีลือนาม     เมือง…...หญิงงามลือชื่อ  
  เมือง…...มหาวิหารล ่าลือ    เมือง…...เลื่องลือโพธิ์อานนท ์
  เมือง…...เดียรถียเ์สียท่า     เมือง…...๒๕ จ ากาลฝน  
  เมือง…...ปราบโหราจารยพ์าลชน   เมือง…...แสดงมงคล ๓๘ ประการ  
  เมือง…...กฐินถกูยอยก     เมือง…...แสดงยมกปาฏิหาริย ์ 
  เมือง…...จอมโจรองคลุีมาล   เมือง…...ต านานพระสิวลี 
   เมือง…...ธรณีสบูคนบาป    เมือง…...ก าราบคนหมองศรี 
   เมือง…...มากหมู่พระกฎุี    เมือง…...สรา้งบารมี ศีล ทาน ภาวนา ฯ 

  เมืองสาวัตถี ชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองคป์ระทับจ าพรรษานถึง ๑๙ 
พรรษา เป็นศนูยก์ลางเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาที่ส  าคญัที่สดุ นมสัการพระคนัธกฎุี ฤดู
ร ้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด กุฏิพระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลา 
พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์ พระราหุล พระองคลุีมาล พระกสัสปะและอาราม
ฝ่ายพระภิกษุที่เคยจ าพรรษาในครัง้ พุทธกาล ชมบ้านท่านองคุลีมาลและอนาถ
บิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบรเิวณพระราชวงัของพระเจา้ปเสนทิโกศลเลยพระวิหารเชตุวนั
ไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีใหเ้ห็นเป็นก าแพงลอ้มรอบ
เมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเ ป็น  
จ านวนมากปัจจุบันทางรฐับาลอินเดียไดข้ึน้ทะเบียนไวเ้ป็นสมบัติของทางการและ
ก าลงัท าการขดุคน้เพื่อหาหลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร ์

ค ่า  ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า 
  น าท่านสู่ที่พัก SAVATTI RESIDENCY หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 

 เย่ียมชมสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย ์จากน้ันเข้ากราบนมัสการ
พระครูปริยัติโพธิวิเทศน ์(ดร.พระมหาคมสรณ)์เจ้าอาวาสวัดไทยเชตะวัน 
มหาวิหาร ถวายผ้าป่าบ ารุงอาราม 

กลางวัน  ถวายเพล / รับประทานอาหารกลางวัน  
 บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ลัคเนาว(์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค ่า  ถวายน ้าปานะ / รับประทานอาหารค ่า 
  น าท่านสู่ที่พัก โรงแรม PICADALY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 
 
  
เช้า  ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า 
  อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
11.10 น.             ออกเดินทางสูเ่ดลลี โดยเที่ยวบินที่ AI 414 

12.25 น.           เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี   น าท่านเปลี่ยนเครื่อง 
17.50 น.         ออกเดินทางสูเ่มืองออรงักาบดั  โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เทีย่วบินที ่AI 441 
19.35 น.              คณะถึงสนามบินเมืองออรังกาบัด / เข้าพัก  
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           น าท่านสู่ทีพั่ก RAMA INTERNATIONAL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

   เดินทางสู่ถ า้อชันตา (AJANTA CAVE) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่ ถ า้นี ้
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNSECO เมื่อปี ค.ศ.1983 น าชม
จิตรกรรมฝาผนงัซึ่งเป็นศิลปกรรมสมยัคปุตะ สรา้งขึน้ราวพทุธศตวรรษที่ 11 แต่ไดถ้กู
กลบฝังไวอ้ย่างโดดเดี่ยว ภายใตธุ้ลีดินเป็นเวลานานถึง 800 ปี จนกระทั่งในศตวรรษ

วนัจนัทรท่ี์ 6 มกราคม 2563 

ลคัเนาว-์เดลลี-ออรงักาบดั  

 

วนัอาทิตยท่ี์ 5 มกราคม 2563 

สาวตัถี-ลคัเนาว ์ 

 

วนัองัคารท่ี 7 มกราคม 2563 

ออรงักาบดั-อชนัตา  

 



 
 

                                                                                             Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 

ที่ 19 ไดม้ีทหารองักฤษกลุม่หนึ่งคน้พบโดยบงัเอิญในช่วงการลา่อาณานิคม  
ถ า้อชนัตาประกอบไปดว้ยถ า้เล็กๆรวม 28 ถ า้ที่ขุดเขา้ไปในภเูขา และเรียงกนัเป็นแนว
อยู่เหนือหบุเขา สรา้งขึน้เพื่อการจ าศีลภาวนาของศิษยต์ถาคต อนัเป็นหนทางน ามา
ซึ่งการใฝ่หาคณุธรรมดว้ยศรทัธาอนัแรงกลา้ที่เพียรสลกัหินโดยใชเ้พียงคอ้นและสิ่ว
จนส าเรจ็และชมภาพเขียนสี ซึ่งจะพบไดบ้รเิวณดา้นหนา้และดา้นตะวนัตกของผนงั
ถ า้ภาพสว่นใหญ่จะเป็นค าสอนทางศาสนาที่สอนใหค้นเกรงกลวัต่อการประพฤติผิด
ในกามโดยจะปรากฏอยู่ถึง 9 ถ า้ จากจ านวนทัง้หมด ชมผนงัถ า้ภาพจิตรกรรมฝาผนงั
อายกุว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบรูณด์ว้ยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอนัน่า
อศัจรรย ์ชมพระพทุธรูปศิลา ที่แสดงสีหนา้ที่ต่างกนัเมื่อแสงสะทอ้นจากต่างมมุ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยัไดเ้วลาพอสมควรน าท่า

เดินทางกลบัเมืองออรงักาบดั  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น าท่านสู่ที่พัก RAMA INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 
 
  
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

  ชม ถ า้เอลโลรา (ELLORA CAVES) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถ า้นีเ้ป็น 
ศาสนสถานที่ขุดเขา้ในภเูขาในสมยัราชวงศค์ปุตะงดงามยิ่งดว้ยฝีมือการสลกัหินให้
เป็นรูปลกัษณต่์างๆระหว่างศตวรรษที่5-8 มีทัง้หมด 34 ถ า้ดว้ยกนั ซึ่งมีพทุธสถาน 12 
ถ า้ ศาสนสถานของเชน 5 ถ า้ และเทวสถานในศาสนาฮินด ู17 ถ า้ ซึ่งทัง้หมดใชเ้วลา
นบัรอ้ยปี ในการสลกัหินอนัแข็งแกรง่ทัง้ภายในและภายนอกถ า้ใหอ้อกมาเป็นงาน
อมตะ สรา้งขึน้ดว้ยศรทัธาของช่างฝีมือที่เป็นชายทัง้หมดซึ่งเดินทางมาจากแดนไกล
ในแควน้ต่างๆ บรรจงสลกัดว้ยเทคนิคชัน้สงู โดยแบ่งหนา้ที่กนัสลกัดา้นบนดว้ยการใช้
นั่งรา้นกลุม่หนึ่งและดา้นลา่งกลุม่หนึ่ง รูปสลกัที่เป็นจุดเด่นของถ า้ กินเนือ้ที่ถึง 1,700 
ตารางเมตร จากทัง้หมด 6,500 ตารางเมตร คือถ า้ศาสนาฮินดหูมายเลข 16 เป็นรูป
ของเขาไกรลาส เชื่อกนัว่าเป็นที่ประทบัของพระศิวะซึ่งสวยงามมาก ถ า้เอลโลราไดร้บั
การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNSECO เมื่อปีค.ศ.1983 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

วนัพธุท่ี 8 มกราคม 2563 

ออรงักาบดั-เอลโลรา  
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บ่าย  น าท่านชม “ป้อมเดาลาตาบัด” Daulatabad ปอ้มปราการโบราณรอบภเูขาดลัคีรี ซึ่ง
เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศย์ารวะและถกูกษัตริยอ์ลาอดุดินคลัจิ ชาวมสุลิมยดึได้
ในพ.ศ.1839 ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใตก้ารปกครองของกษัตริยม์สุลิมอยู่
พกัหนึ่งก่อนถกูทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมืองออรงักาบดัชมซากมสัยิดที่ยงัเหลือซากเสา

จ านวน 106 ตน้ ชมปอ้มปราการ พระราชวงับนเสาอายุกว่า 700 ปี /อิสระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั  หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองออรงักาบดั 

20.20 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองมุมไบ โดยสายการบิน แอรอ์ินเดีย เทีย่วบินที ่ AI 441 
21.35 น.     คณะถึงสนามบินภายในประเทศเมืองมุมไบ  /  หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารค ่า 
  น าท่านสู่ที่พัก Hyatt Regency หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
08.30น.              น าท่านผ่านชมความงามของนครลอนดอนแห่งอินเดียที่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนั

งดงามครัง้เมื่อองักฤษยงัปกครองอยู่มีทัง้แบบองักฤษโกธิคแบบอินเดียผสมอาหรบั
เช่นสถานีรถไฟวิคตอเรีย เทอรม์ินลั ที่ท าการรฐับาลและอาคารมหาวิทยาลยัมมุไบที่
สรา้งเลียนแบบกรุงลอนดอน   
น าท่านสกัการะ "วัดสิทธิวินัยยัค" (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวดัที่เก่าแก่ใน
ศาสนาฮินดสูรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค ์"พระพิฆเนศ" เทพ
เจ้าแห่งความส าเร็จ ซึ่งตัง้อยู่ในองคม์ณฑปศกัดิส์ิทธิ์ท่ีท่านจะสามารถสมัผสัไดถึ้ง
พลงัศรทัธาทนัทีที่ท่านกา้วเขา้สูภ่ายในวดัที่คลาคล ่าไปดว้ยฝงูชนที่มาเคารพสกัการะ
องคพ์ระพิฆเนศ 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย    อิสระชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั  
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
         หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสูส่นามบิน  
23.20 น.       ออกเดินทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG318  
 

วนัพฤหสับดี 9 มกราคม 2563 

 มมุไบ- สถานีรถไฟวิคตอเรีย 

 



 
 

                                                                                             Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัศกุรท่ี์10 มกราคม 2563 

 มมุไบ-กรงุเทพ  
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ก าหนดเดินทางวันที ่30 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 
          **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%** 

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 105,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ (จ านวนจ ากัด) ราคาพิเศษเพ่ิมท่านละ 
WE 355 ขาไป และ TG 318  ขากลับ 

ตรวจสอบราคา 
ณ วันจอง 

กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินของกรุ๊ป ส่วนลด -14,500 บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 18,000 บาท 
***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยดัทัง้หมดที่ก าหนดในก าหนดการขา้งตน้  

- ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  

- ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  
**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ 

นอกเหนือรายการที่ก าหนด 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  

การช าระเงนิ 

• มดัจ า 40,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจอง 

• ช าระเต็มภายใน 45 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
** กรณีสายการบิน มีการปรบัขึน้อตัราค่าภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บตามจรงิ** 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 45 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15 - 45 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการยกเลิกที่พกั
และบรกิารอ่ืนๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. ถกูปฏิเสธมิใหท้่านออกนอกประเทศและเขา้ประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเขา้เมือง ไม่อาจ

เรียกรอ้งสิทธิใด ๆ ได ้  
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใด ๆ ได ้
4. บรษิัทในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอื่น ๆ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ต่อการบาดเจ็บ และ

สญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
5. การยกเลิกเที่ยวบิน อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร ์หรือของ บรษิัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
7. ส าหรบัผูม้ีครรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) 

กรุณาโอนเงินมาที ่บัญชี ชื่อ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 

หลักฐานการขอวีซ่าอินเดยี และวีซ่าเนปาล 
1. พาสปอรต์ที่มีอายใุชง้านเหลือเกิน 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิว้ ( รูปสีพืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ ) จ านวน 4 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชดุ 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 2 ชุด 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง อินเดีย-เนปาล 30 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 105,000 บาท 
 เดินทางด้วยทีน่ั่งชั้น ธุรกิจ (จ านวนจ ากัด) เพ่ิมท่านละ ตรวจสอบราคา ณ วันจอง 
 กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินของกรุ๊ป ส่วนลด ท่านละ          -14,500   บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   18,000   บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________  
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

4. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWN / พกัคู่สองเตียง       DBL / พกัคู่เตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว      TRB / พกัสามท่าน
สามเตียง  
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ_________________________________Tel.___________________  
Address: _________________________________________________________________________ 

Mobile _____________________________Email address: ________________________________ 
 
 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจองมิฉะนัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีอาจจะปลอ่ยท่ีนั่งว่างใหก้บัท่านท่ีพรอ้มช าระค่ามดัจ าก่อน และใหท่้านท่ีไม่พรอ้มวาง
มดัจ าเป็น Waiting list แทน ** 

กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนา Passport มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 
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