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Mumbai – Ajata Ellrora Caves & Udaipur White City of Rajastan 

ทริปพเิศษสุด All in One 

3-9 Dec 2016  (7 วนั 6 คนื) บินในประเทศทุกเส้นทาง (รวม 6 ขา) 

โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)สัมผสัมหัศจรรย์มรดกโลก ถ า้อชันตา - เอลโลร่า / 

สักการะพระพฆิเณศร์อนัศักดิ์สิทธ์ิ/ พร้อมเยอืนเมืองอไุดปูร์ ดินแดน white city แห่งแคว้นราชาสถาน 

กบับรรยากาศรอบทะเลสาปอนัโรแมนติค สะอาด และสดช่ืนจนท่านไม่เช่ือว่าน่ีคอือกีมุมหน่ึงของอนิเดีย ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เมอืงมุมไบ(บอมเบย)์ความยิง่ใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝ่ังตะวนัตกศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย์

ของอินเดีย เมืองท่ีเคยเป็นสินสอดของพระนางแคเธอรีนแห่งบรากนัซา อบใหเ้ม่ืออภิเษกสมรสกบัพระเจา้ 

 ชาร์ลท่ี 2 ชม วคิทอเรียเทอร์มินสั สถาปัตยกรรมแบบองักฤษโกธิกแบบอินเดียผสมกบัอาหรับ 

 ถ า้อชันตา “ถ ้ามรดกโลก” ชมความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรม และศรัทธาของมนุษย ์ศาสนสถานท่ี 

ขดุเจาะภูเขาแกะสลกัหิน สร้างเป็นพระพุทธรูป วหิารท่ีพกัสงฆ ์และภาพพุทธประวติัท่ีทรงค่ามหาศาล 

 ถ า้เอลโลร่า ถ ้าผสมสามศาสนา   ชมการแกะสลกัหินเป็นรูปเคารพ และประวติัศาสตร์ของสาม

ศาสนาในประเทศอินเดีย  พุทธ เชน และฮินดู 
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สักการะพระพฆิเนศร์ศรีสิทธิวนิายัก “SIDDHIVINAYAK”  เทพเจา้แห่งความส าเร็จและ

การเอาขนะอุปสรรคต่างๆ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมุมไบ และมีช่ือเสียงของอินเดีย   

 เมอืงอไุดปูร์  หน่ึงในเมืองสุดสวยโรแมนติคในแควน้ราชาสถานของอินเดีย   ไดช่ื้อวา่เป็น White 

City  สวยจนท่านตอ้งกลบัมาเยอืนอีกหลายๆ คร้ังในชีวติ  

วนัศุกร์ที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2017     (กรุงเทพ – มุมไบ-ออรังกาบัด)   

06.30 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ทางออกหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ P  

08.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน Jet Airways ดว้ยเท่ียวบินท่ี 9W 061  บริการอาหารบนเคร่ือง 

11.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติมุมไบ ประเทศอินเดีย  
                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนั้นน าท่านไหวพ้ระขอพรท่ี  Siddhivinayak Temple น าท่านสักการะพระพิฆเนศวร 
 ศรีสิทธิวนิายกั  “SIDDHIVINAYAK”  เทพเจา้แห่งความส าเร็จและการเอาขนะอุปสรรค   

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมุมไบและมีช่ือเสียงของอินเดียทั้งยงัเป็นองคป์ระธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุก
องคใ์นโลก โดยองคพ์ระพิฆเนศรมีความสูง 2.6 เมตรสร้างจากหินสีด ากอ้นเดียวกนัทั้งองค ์  วดัแห่งน้ี
ไดรั้บเงินบริจาคมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย   ไม่วา่นกัแสดง นกัการเมืองและทุกสายอาชีพ ใหค้วาม
ศรัทธาและเช่ือถือ ชาวอินเดียและคนท่ีนบัถือพระพิฆเนศทัว่โลก  หากมีโอกาสจะตอ้งเดินทางมาสักการะ
องคสิ์ทธิวนิายกั พร้อมกบัการกระซิบบอกหนู พาหนะคู่ใจขององคพ์ระพิฆเนศ  เพื่อตอกย  ้าส่ิงท่ีขอพร
จากท่าน   

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายใน ประเทศเพื่อข้ึนเคร่ืองไปยงัเมือง ออรังคบตั  

19.20  น.     เหินฟ้าสู่ เมืองออรังคบตั โดยสายการบิน Jet Airways เท่ียวบินท่ี 9W 2511  

20.30 น.     ถึง สนามบินออรังคบตั  (Aurangabad) น าท่านรับประทานอาหารค ่า   
                         เช็คอินเขา้ท่ีพกั  จากนั้น พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี โรงแรม Hotel Vits Aurangabad หรือเทียบเท่า  (พกัสองคืน) 
 

วนัเสาร์ที ่18 กุมภาพนัธ์ 2017  (อรังกาบัด – อชันต้า (2 ชม.) – ออรังกาบัด) 

 

07.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น.    เดินทางไปชม ถ ้าอชนัตา้ (ปิดวนัจนัทร์) อยูห่่าง 105 กม.ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  หมู่ถ  ้าอชนัตา้ 
หรือวดัในพุทธศาสนา ท่ีเจาะและแกะสลกัเขา้ไปในภูเขาอยูเ่รียงกนัเป็นหมู่รวม 30 ถ ้า เป็นถ ้ายคุแรก   
เก่าแก่มาก  สร้างก่อนคริสตศ์กัราช ประมาณ 150-200 ปี ราวพ.ศ. 350 หรือ 400 คาดวา่สร้าง 
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มาถึงปี พ.ศ. 1200 จึงถูกทอดทิ้ง กลายเป็นป่ารกชฏัประมาณ 700- 800ปี  มาถูกคน้พบอีกคร้ังโดย
บงัเอิญในปี พ.ศ.2362 (ค.ศ.1819 ) โดยทหารองักฤษท่ีมาล่าสัตว ์ ซ่ึงเท่ากบัไดค้น้พบส่ิงมหศัจรรย์
ของโลก หมู่ถ  ้าอชนั  ตา้เป็นถ ้าพุทธศาสนาลว้นๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสายหินยาน หรือ เถร
วาท–พุทธศาสนาท่ีไปสู่เมือง ไทย มีอยู ่6 ถ ้า คือ ถ ้าท่ี 8, 9, 10, 12, 13และ 15  เป็นหมู่ถ  ้าท่ี
เก่าแก่ท่ีสุด ประมาณ พ.ศ. 400 -600  ส่วนท่ีเหลืออีก 24 ถ ้าเป็นสายมหายาน  หลายถ ้าเป็นแบบ
ผสม คือเป็นของหินยานแต่เดิม แลว้ฝ่ายมหายานมาเติมแต่งทีหลงั  ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่ง ถ ้า
เถรวาท กบั ถ ้ามหา ยาน คือ ในพุทธศาสนาเถรวาท  ยคุแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูป มีแต่พระสถูปต่อมา
ตอนหลงั มีพระพุทธรูปชดัเจนข้ึน  ชมความมหศัจรรย ์อลงัการ สร้างจากศรัทธาของชาวอินเดี  ภายในถ ้า
สลกัเสลาเป็นเสาประดบัลวดลายอนังดงาม  พระพุทธรูป และเจดียศิ์ลาท่ีสกดั และตบแต่งจากหินช้ิน
เดียวกบัพื้น  และภาพจิตรกรรมฝาผนงัอายกุวา่ 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์  ดว้ยเทคนิคการเขียน
ภาพสามมิติอนัน่าอศัจรรยพ์ระพุทธรูปศิลาท่ีแสดงอารมณ์พระพกัตร์ต่างกนัเม่ือแสงตกสะทอ้นจากต่างมุม  

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

                          น าท่านสู่เดินทางกลบัสู่เมืองออรังกาบตั  มีเวลาน าท่านชมรอบตวัเมืองออรังกาบตั  

19.00 น.    พกัและรับประทานอาหารค ่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี             โรงแรม Hotel Vits Aurangabad (หรือเทียบเทา่)  
 

วนัอาทติย์ที ่19 กุมภาพนัธ์ 2017 ( ออรังกาบัด – เอลโลร่า / ออรังกาบัด / มุมไบ (1 ชม.) 

 

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น.     เดินทางสู่ ถ ้าเอโลร่า Ellora ปิดวนัองัคาร (UNESCO สถาปนา  

เป็น World Heritage) สร้างปีค.ศ. 600-1000 หรือ
ประมาณ  พ.ศ.1100 -1400  หมู่ถ  ้าน้ีเป็นวดั และศาสนาสถานเจาะ
เขา้ไปในภูเขา เช่น เดียวกบัถ ้าอชนัตา้ แต่สร้างข้ึนในสมยัหลงั  หมู่ถ  ้าน้ีมีถึง 3 ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู 
และเชน มีทั้งหมด 34 ถ ้า  ชุดแรกเป็นถ ้าพุทธ เร่ิมจากทิศใต ้ถ ้าท่ี 1-12,  ถ ้าท่ี 13 - 29  เป็นถ ้า
ของศาสนาฮินดู รวม17 ถ ้า  ชุดสุดทา้ย 5 ถ ้า  เป็นถ ้าของศาสนาเชน คือถ ้า 30-34 หรือศาสนามหา
วรีะ  ในบรรดาหมู่ถ  ้าทั้งหมด  เทวาลยัถ ้าเขาไกรลาส 

(Kailasanatha Temple ) นบัเป็นเพชรน ้าเอก (ถ ้า 16 ) การ
แกะสลกัท าจากดา้นบนสุด แลว้ ค่อยๆไล่ลงมา นบัเป็นส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลก ชมภาพแกะสลกัอยา่งวจิิตรงดงามของเหล่าทวยเทพ ทั้งหลาย ไม่วา่
จะเป็นรูปองคพ์ระศิวะ  พระพรหม  พระนารายณ์ พระพิฆเนศ  ชา้ง
เอราวณั  ตลอดทั้งเหล่านางเทพอปัสร และอีกมากมาย 

บ่าย              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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17.00 น.     เดินทางกลบัสู่เมืองออรังกาบดั  และหลงัจากรับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารแลว้น าท่านเดินทาง 
               สู่ไปสนามบินออรังกาบตั  เพื่อข้ึนเคร่ืองภายในประเทศไปยงัเมืองมุมไบ 
21.00 น. เดินทางโดยสายการบิน 9W 2512 น าท่านบินสู่เมืองมุมไบ 

22.05 น. ถึงมุมไบ  เขา้พกัท่ีโรงแรมในเมืองมุมไบ (VITS Hotel or similar) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกัหน่ึงคืน   
 
วนัจันทร์ที ่20 กุมภาพันธ์ 2017  (มุมไบ – อุไดปูร์)    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมแลว้  Check out ออกจากโรงแรม 
  ผา่นชมนครมุมไบ ช่ือเดิม “บอมเบย”์  เมืองท่าเก่าแก่ของอินเดียตอนใต ้ เป็นเมืองเอกของ 

รัฐมหาราษฏร์ (Maharashtra )  รัฐท่ีร ่ ารวยดว้ยแหล่งโบราณสถาน วดั ถ ้ามรดกโลกอนัวิจิตร 
ตระการตา มุมไบยงัเป็นศูนยร์วม  ของศรัทธาความเช่ือและวฒันธรรมหลากหลาย  มีฐานะเป็น 

ฮอลีวูด้  (บอลลีวูด้) ของอินเดียมานาน   มีทะเลอาราเบียนโอบลอ้มอยูส่ามดา้น เป็นศูนยก์ลาง 
ดา้นการคา้  พาณิชยข์องอินเดียชมพิพิธภณัฑค์านธีร์    
ชมสถานีรถไฟ Victoria Terminus  (UNESCO World Heritage Site)  

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ Frederick William Stevens สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1888 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค   ปัจจุบนัใชช่ื้อวา่ Chatrapati  Shivaji Terminus 

รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
14.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินภายใน ประเทศเพื่อข้ึนเคร่ืองไปยงัเมือง อุไดปูร์ 
16.20 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองอุไดร์ปูร์ โดยสายการบิน Jet Airways เท่ียวบินท่ี 9W 2073  

17.40 น.     ถึง สนามบินเมืองอุไดร์ปูร์  (Aurangabad) น าท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั 
จากนั้น รับประทานอาหารค ่า  ภายในโรงแรมมีภตัตาคารดาดฟ้าซ่ึงท่านสามารถชมวิวรอบทะเลสาปได้
อยา่งเตม็อ่ิม   โรงแรม Hotel Poonam Haveli Udaipur หรือเทียบเทา่  พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั  (พกั 2 คืน )  

 

วนัองัคารที ่21 กุมภาพนัธ์ 2017  (อุไดร์ปูร์)  
 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เท่ียวชมเมืองอุไดปูร์  (Udaipur)   ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแควนราชาสถาน    และตั้งอยูท่ะเลสาป
ฟิโชล่า  เป็นราชธานีแห่งท่ีสองของอาณาจกัร Mewar  เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือดา้นความสะอาด,ความ
สวยงามและความโรแมนติค และเพียบพร้อมไปดว้ยความงามของทะเลสาป  พระราชวงั และน ้าพุท่ี 

mailto:yuistar99@yahoo.com
mailto:worawan.p.am@gmail.com


 

Star Voyage Co.,Ltd.    เลขใบอนุญาตเลขท่ี 11/07795 
93/12 ลาดพร้าว  23  ลาดยาว  จตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900  
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 804 468 926  แฟกซ ์: (66) 2936 7766 
E-mail : yuistar99@yahoo.com , worawan.p.am@gmail.com  

 

5 
 

สวยงาม  น าท่านชมซิต้ีพาเลซ  (City Palace)    หรือพระราชวงัฤดูหนาว    ซ่ึงส่วนหน่ึงมีการ
ดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมพระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน     

ภายในประดบัประดาดว้ยกระจกและแกวหลากสี    นบัเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้ราชาสถาน    

ปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นท่ีประทบัของราชตระกลู    และมีการจดัแสดงวตัถุโบราณท่ีมีค่ามากมายให้
ผูค้นเขา้ชม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั   

ช่วงบ่าย  น าท่านล่องเรือในทะเลสาปพิโคลา (Pichola Lake)   ชมทิวทศัน์รอบทะเลสาป ซ่ึงมีความยาว  
4 กม. และกวา้ง 3 กม.  มีเกาะอยูส่องเกาะคือ Jag Mandir และ Jag Niwas ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ  
The Lake Palace สร้างโดย  Maharana Jagat Sing II  เม่ือปี 1743  เพื่อใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดูร้อนแต่ปัจจุบนักลายเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวไปเรียบร้อยแลว้ราคาเพิ่มตน้อยูป่ระมาณ 
คืนละ  25,000 บาท    ไปจนถึง 200,000 บาท     

ช่วงเยน็  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมืองรอบๆ โรงแรม     ซ่ึงมีสินคา้ราคาถูกใหท้่านต่อรองราคาตามอธัยาศยั 
                  สินคา้ท่ีน่ีจากแหล่งผลิตโดยตรง    ส่งไปขายท่ีเดลี ท่านจึงสามารถซ้ือและต่อราคาไดใ้นราคาชาวบา้น   

มีทั้งเคร่ืองประดบัสีสันสดใส  ทั้งสร้อย กระเป๋า เส้ือผา้ ผา้ไหม สไตลร์าชาสถานเป็นตน้  
18:00  น าท่านไปชมชมระบ าทอ้งถ่ินของแควน้ราชาสถาน   ซ่ึงจดัอยูใ่นพระราชวงัโบราณ 

หลงัจากนั้นรับประทานอาหารเยน็    และพกัผ่อนท่ีโรงแรมเดิมอีกหน่ึงคืน  

 

วนัพุธที ่22 กุมภาพนัธ์ 2017   (อุไดร์ปูร์ – มุมไบ)   

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม พกัผอ่นอิสระ และ check out ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางชม
วดัจกัดิศ (Jagdish Temple) เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอุไดปูร์ และเป็นท่ีเคารพสักการะส าหรับ
ชาวเมืองอุไดปูร์เป็นอยา่งยิง่ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1651    

และน าท่านชมสวน Saheliyon Ki Bari ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โดยมหารานาชนัแกรม
ซิงห์ท่ี 2 (Maharana Sangram Singh II)   เพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของเช้ือพระวงศ์
ฝ่ายหญิงในช่วงฤดูร้อน 

 ภายในสวนตกแต่งดวยตน้ไมห้ลากหลายนานาชนิดพนัธ์ุ เด่นด้วยน ้ าพุท่ีสร้างความเยน็ฉ ่าให้บริเวณ
ขา้งเคียง ชมความงามของสระบวัท่ีกวา้งใหญ่ และสวนท่ีประดบัประดาไปดว้ยแกว้และหินสีงดงามมาก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  พกัผอ่นอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงของฝากทางบา้นอีกคร้ัง น าท่านชมร้านขาย
ของท่ีระลึก  ผา้ไหมเน้ือดี สีสันสดใสและเบาบางเหมาะเป็นของฝากคนทางบา้น 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินอุไดปูร์  เพื่อเดินทางสู่เมืองมุมไบอีกคร้ัง 
18:20         เดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี 9W2074 (สัมภาระเช็คตรงไปกรุงเทพฯ ) 

19:45 ถึงสนามบินเมืองมุมไบ รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั รอต่อเท่ียวบินกลบักรุงเทพฯ  
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วนัพฤหัสบดีที ่23 กุมภาพนัธ์ 2017   (มุมไบ – กรุงเทพฯ ) 

 

01:35 ออกเดินทางจากเมืองมุมไบ สู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี 9W  062 

07:15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

************************************************* 

ราคาท่านละ  52,900 บาท  / พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมท่านละ 9,000 บาท  
อตัราน้ีรวม  
• ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ชั้นทศันาจรเส้นทางระหวา่งประเทศและภายในประเทศตามท่ีระบุใน
โปรแกรมโดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย ์
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
• ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
• หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดีย  (สามารถขอวซ่ีาแบบ online ไดแ้ค่เตรียมเอกสาร ไม่ตอ้งไปโชวต์วัท่ีสถานฑูตแต่เขา้อินเดีย
ไดค้ร้ังเดียวคือทริปน้ีเท่านั้น) 
• ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) 
 

อตัราน้ีไม่รวม   
• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

• ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /  ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
• ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กินกว่าที่ทางสายการบินก าหนด  
• ค่าธรรมเนียมทิป หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ) 
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