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สัมผสัมหัศจรรย์ 3 มรดกโลกในทริปเดยีว  

ถ ำ้อชันตำ & ถ ำ้เอลโลร่ำ ถ ำ้เอเลเฟนต้ำ  
ต่ืนตำกบัควำมอศัจรรย์สรรสร้ำงจำกฝีมือมนุษย์ด้วยควำมศรัทธำในศำสนำ  

 (บินภำยในประเทศทุกเส้นทำง) 
 

 
 

 พบกบัสามมรดกโลก  ถ า้อจนัตา และถ า้เอลโลร่า ถ า้เอเลเฟนต้า อนัยิง่ใหญ่และอลงัการเกนิ
เช่ือว่าสร้างจากแรงศรัทธาในศาสนาของคนในสมัยน้ันด้วยการแกะภูเขาทั้งลูกด้วยฝีมือมนุษย์ 

ถ า้อชันตา “ถ า้มรดกโลก” ชมความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรม และศรัทธาของมนุษย์ ศาสน
สถานที่ขุดเจาะภูเขาแกะสลกัหิน สร้างเป็นพระพุทธรูป วหิารที่พกัสงฆ์ และภาพพุทธประวตัทิี่
ทรงค่ามหาศาล 
 ถ า้เอลโลร่า ถ า้ผสมสามศาสนา ชมการแกะสลกัหินเป็นรูปเคารพ และประวตัศิาสตร์ของ
สามศาสนาในประเทศอนิเดยี พุทธ เชน และฮินดู 
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 ถ า้เอเลเฟนต้า มรดกโลกแห่งมุมไบที่อยู่กลางมหาสุมทรอนิเดยี ที่สร้างขึน้เพ่ืออุทิศถวายเป็น
เทวสถานแด่องค์พระศิวะเทพแห่งศาสนาฮินดู 
 นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของมุมไบ สักการะพระพฆิเนศวรศรีสิทธิวนิายกั 
“SIDDHIVINAYAK”  เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ 
 เที่ยวชมเมืองมุมไบ  นครลอนดอนแห่งอนิเดยีที่มีประวตัศิาสต์อนัยาวนาน และเตม็ไปด้วย 
สถาปัตยกรรมทั้งแบบองักฤษโกธิค และอนิเดยีผสมอาหรับ  
 

วนัแรกของการเดนิ 2560 (กรุงเทพ – มุมไบ – ออรังกาบัด)  
  
04:00 น.       พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ทางออกหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ P  
06.25 น.       ออกเดินทางโดยสายการบิน Jet Airways ดว้ยเท่ียวบินท่ี 9W 061  
09.25 น.       ถึง สนามบินนานาชาติมุมไบ ประเทศอินเดีย (เวลาท่ีประเทศอินเดียชา้กวา่ประเทศ 
           ไทย 1:30  ชัว่โมง)  หลงัผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รับสมัภาระ     
                    (กฎของอินเดียการบินต่อใน ประเทศ   ตอ้งรับสมัภาระก่อน  แลว้ผา่น Custom แลว้จึง 
                    ไป drop กระเป๋าพร้อมกนัอีกคร้ัง ไม่สามารถเช็คทรูได)้ 
  รับประทานอาหารกลางวนั  และชอ้ปป้ิงในสนามบินตามอธัยาศยั 
  สนามบินมุมไบถูกสร้างข้ึนใหม่  มีความสวยงาม ทนัสมยั และมีร้านคา้ ร้านอาหาร 
  หลากหลายใหท่้านไดเ้พลินเพลิน     
16:25 น.       เดินทางต่อไปเมืองออรังกาบดั  ดว้ยสายการบิน Jet Airways เท่ียวบิน 9W7148 
17:30 น.       ถึงเมืองออรังกาบดั    อยูห่่างจากเมืองมุมไบ 370 กิโลเมตร เมืองออรังกาบดัมี   
                     บรรยากาศของอารยธรรมและอิทธพลมุสลิมอยูใ่นรัฐมหาราษฏรออรังกาบดัหมายถึง 

สร้างโดยมหาราชา  ตั้งช่ือตามมหาราชาออรังเซปเมืองออรังกาบดัเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียว  โดยเฉพาะผูม้าเยีย่มชมความมหศัจรรยข์องถ ้าอนัตาและถ ้าเอลโล  

ค ่า                 รับประทานอาหาร  และพกัผอ่นท่ีโรงแรมระดบั 4 ดาว  Hotel VITS Aurangabad 
 พกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรมน้ีพกัสองคืน 
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วนัที่สองของการเดนิทาง 2560  (ถ า้อจนัตา- Mini Tajmahal) 
 
07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.00 น.        เดินทางไปชม ถ ้าอชนัตา้ (ปิดวนัจนัทร์) อยูห่่าง 105 กม.ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.
1983 ชมความงดงามและอลงัการของสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยบนัดาลใจจาก
ศาสนา พุทธ โดยเจาะเป็นสงัฆรามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลงัคุปตะอนั
วิจิตร มีอายกุวา่ 2,000 ปี “ถ ้าอะชนัตา้” เป็นพทุธสถานท่ีสร้างจากการสกดัหนา้ผาหิน
เขา้ไปในเขาเหนือแม่น ้าวโฆระ  เจาะและแกะสลกัเขา้ไปในภูเขาอยูเ่รียงกนัเป็นหมู่   
รวม 30 ถ  ้า เป็นถ ้ายคุแรกเก่าแก่มาก  สร้างก่อนคริสตศ์กัราช ประมาณ 150-200 ปี 
ราวพ.ศ. 350 หรือ 400 คาดวา่สร้างมาถึงปี พ.ศ. 1200 จึงถูกทอดท้ิง กลายเป็นป่า
รกชฏัประมาณ 700-800ปี  มาถูกคน้พบอีกคร้ังโดยบงัเอิญในปี พ.ศ.2362 
(ค.ศ.1819 ) โดยทหารองักฤษท่ีมาล่าสตัว ์ ซ่ึงเท่ากบัไดค้น้พบส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
หมู่ถ ้าอชนั ตา้เป็นถ ้าพทุธศาสนาลว้นๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสาย
หินยาน หรือ เถรวาท–พุทธศาสนาท่ีไปสู่เมือง ไทย มีอยู ่6 ถ  ้า คือ ถ ้าท่ี 8, 9, 10, 12, 
13และ 15  เป็นหมู่ถ ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ประมาณ พ.ศ. 400 -600  ส่วนท่ีเหลืออีก 24 ถ  ้า
เป็นสายมหายาน  หลายถ ้าเป็นแบบผสม คือเป็นของหินยานแต่เดิม แลว้ฝ่ายมหายาน
มาเติมแต่งทีหลงัความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่ง ถ ้าเถรวาท กบั ถ ้ามหา ยาน คือ 
ในพุทธศาสนาเถรวาทยคุแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูป มีแต่พระสถูปต่อมาตอนหลงัมี
พระพุทธรูปชดัเจนข้ึน  ภายในถ ้าท่านจะไดช้มงานแกะสลกัเสลาอนั งดงามและ
วิจิตร บรรจงรวมถึงพระพุทธรูปและเจดียศิ์ลาท่ีสกดัและตกแต่งข้ึนจากหินเน้ือ
เดียวกนักบัพ้ืน  ผนงัถ ้ายงัมีภาพ จิตรกรรมฝาผนงัอายกุวา่ 1,200 ปี มีความงดงาม
สมบูรณ์ดว้ยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโกอ้นั น่าอศัจรรยพ์ระพุทธรูป
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ศิลา ท่ีแสดงอารมณ์พระพกัตร์ต่างกนัเม่ือแสงตกสะทอ้นจากต่างมุมถ ้าอชนัตาเป็นถ ้า 
ท่ี ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบพุทธและฮินดูเขา้ดว้ยกนั 
(หมายเหตุ – จะใชเ้วลาเดินดูถ ้าแต่ะหอ้งในเทือกเขาน้ีประมาณสองชัว่โมงเศษ  และ
ไม่มีหอ้งน ้าในช่วงน้ี) 

                  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ออรังกาบดั ระหวา่งทางแวะชม บีบี กา มกับารา 

BIBIKAMAQBARA หรือทชัมาฮาลนอ้ย  มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกบัทชั
มาฮาล สร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อ
ร าลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกมัราเบีย อุเด ดาราณี) 

เยน็ รับประทานอาหารค ่าและพกัผอ่นท่ี โรงแรม Hotel VITS  Aurangabad   
 
วนัที่สามของการเดนิทาง  2560  (ถ า้เอลโลร่า – มุมไบ) 
 
07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08:00 น.  เดินทางสู่ ถ ้าเอโลร่า  Ellora  (ปิดวนัองัคาร)   ระยะทางประมาณ 28 กม. ใชเ้วลา 
               เดินทางประมาณ  45  นาที) สร้างปีค.ศ. 600-1000 หรือประมาณ  พ.ศ.1100 -1400   

           หมู่ถ ้าน้ีเป็นวดัและศาสนสถานเจาะ เขา้ไปในภูเขา เช่น เดียวกบัถ ้าอชนัตา้ แต่สร้าง    
           ข้ึนภายหลงั     เป็นกลุ่มถ ้าจ านวน 34 ถ  ้า ของศาสนาส าคญัของอินเดีย 3 ศาสนา คือ  
           ศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาเชน ชมความงามท่ียิง่ใหญ่ 

ของถ ้า 34 ถ  ้า ถ ้าหมายเลข 1–12 เป็นวดัถ ้าในพุทธศาสนา ถ ้าหมายเลข 14-16 เป็น
เทวาลยัถ ้าในศาสนาฮินดู ถ ้า 30-32 เป็นวิหารถ ้าในศาสนาเชน ชมเพชรน ้ าเอกของ
งานแกะสลกัภูเขาทั้งลูกท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา   การแกะสลกัท าจากดา้น
บนสุด แลว้ค่อยๆไล่ลงมา นบัเป็น การสร้างท่ีมหศัจรรยข์องโลก ในบรรดาหมู่ถ ้า
ทั้งหมดเทวาลยัถ ้าเขาไกรลาส (Kailasanatha Temple) นบัเป็นเพชรน ้ าเอก (ถ ้า 16) 
ถือเป็นมงกฏุแห่งหมู่ถ ้าเอลโลร่าบนระเบียงถ ้ามีการสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพระศิวะ 
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ภาพการต่อสูก้บัทา้วราวณะ ภาพแกะสลกัอยา่งวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพ เทวดา 
นางอปัสร พระพุทธรูป จนไม่สามารถหาค าบรรยายความงดงามน้ีได ้   ไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1983 

                      รับประทานอาหารกลางวนั หรือหอ้งอาหารของโรงแรม  
15:30 น.     น าท่านเดินไปสนามบินออรังกาบดั  เดินทางภายในประเทศกลบัมาเมืองมุมไบ 
18:00 น.      เดินทางจากเมืองออรังกาบดั  เขา้เมืองมุมไบดว้ยเท่ียวบิน 9W7149  
18:50 น.      ถึงสนามบินภายในประเทศเมืองมุมไบ   แยกจากคณะเขา้พกัท่ีโรงแรมเมืองมุมไบ  
       Hotel VITS Mumbai (www.vitshotels.com)  
 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง 2016 (มุมไบ – ถ า้เอเลเฟนต้า) 
 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

ชมนครมุมไบ ช่ือเดิม “บอมเบย”์ เมืองท่าเก่าแก่ของอินเดียตอนใต ้ เป็นเมืองเอกของ
รัฐมหาราษฏร์ (Maharashtra ) รัฐท่ีร ่ ารวยดว้ยแหล่งโบราณสถาน วดั ถ ้ามรดกโลก
อนัวิจิตรตระการตา มุมไบยงัเป็นศูนยร์วม ของศรัทธาความเช่ือและวฒันธรรม
หลากหลาย  มีฐานะเป็นฮอลีวูด้ (บอลลีวูด้) ของอินเดียมานาน  มีทะเลอาราเบียน
โอบลอ้มอยูส่ามดา้น เป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้ พาณิชยข์องอินเดีย 
 
ชมประตูอินเดีย (Indian Gate) ตั้งอยูริ่มน ้ าในยา่นอพอลโลบนัเดอร์  สร้างเพ่ือเป็น
อนุสรณ์ในโอกาสท่ีพระเจา้จอร์จท่ี 5 และพระราชินีแมร่ี เสดจ็มาร่วมงานเดลีดารบรั 
ในปี 1911 วสัดุท่ีใชส้ร้าง  เป็นหินทรายสีน ้าผึ้ง ยามเม่ือพระอาทิตยข้ึ์นและตก  แสง 
อาทิตยจ์ะทาบทาลงมา ท าใหป้ระตูเปล่ียนสีจากทองเป็นสม้ และจากสม้เป็นชมพ ู
สวยงามมาก กองก าลงัองักฤษชุดสุดทา้ย เดินทางออกจากอินเดียผา่นใตว้งโคง้ของ
ประตูแห่งน้ี  ถ่ายรูปกบัประตูอินเดีย  สร้างเสร็จปี 1924  เพื่อตอ้นรับการมาเยอืนของ
พระเจา้จอร์จท่ี 5 และพระราชินีแมร่ี   
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-น าท่านออกเดินทางสู่ เกาะ เอเลฟันตา้ ครบุรี เพ่ือนัง่เรือเฟอร่ี (45นาที)  ไปถึงเกาะ  
เดินเขา้ไปถึงปากทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร  เพ่ือชมเทวาลยัถ ้าอนัอลงัการ  ถ ้าเอเล
ฟัน ตา้ ครบุรี ( UNESCO  World Heritage Site) เทวาลยัเหล่าน้ีขดุเจาะในศตวรรษท่ี 
7 และ 8 งานประติมากรรมช้ินเอก เป็นเทวรูป พระศิวะคร่ึงองค ์สูง 5 เมตร มีสาม
เศียร แสดงปางผูส้ร้าง ผูรั้กษา และผูท้  าลาย ดา้นในแบ่งออกหอหลกั ท่ีมีเสาลอ้ม
ประมาณ 36 เสาและมีภาพแกะสลกัท่ีเก่ียวกบัพระศิวะในรูปแบบต่าง ๆ และยงัมีถ ้า 
อ่ืนๆ อีกมากแยกเป็นหอ้งๆ (กรุณาติดร่ม หมวก น ้ าด่ืม ไฟฉาย)  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางขา้มเรือกลบัเขา้เมืองมุมไบ  
-รับประทานอาหารกลางวนั 
-จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตลาด Kalbadevi Market ซ่ึงเป็นตลาดชอ้ปป้ิงสินคา้ 
พ้ืนเมืองของมุมไบ   
ช่วงบ่าย น าท่านสกัการะพระพิฆเนศวรศรีสิทธิวินายกั “SIDDHIVINAYAK”  เทพ
เจา้แห่งความส าเร็จและการเอาขนะอุปสรรคต่างๆ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมุมไบ 
และมีช่ือเสียงของอินเดีย  ทั้งยงัเป็นองคป์ระธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองคใ์น
โลก โดยองคพ์ระพิฆเนศร์มีความสูง 2.6 เมตรสร้างจากหินสีด ากอ้นเดียวกนัทั้งองค ์ 
วดัแห่งน้ีไดรั้บเงินบริจาคมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย  ไม่วา่นกัแสดง นกัการเมือง
และทุกสายอาชีพ ใหค้วามศรัทธาและเช่ือถือ ชาวอินเดียและคนท่ีนบัถือพระพิฆเนศ
ทัว่โลก  หากมีโอกาสจะตอ้งเดินทางมาสกัการะองคสิ์ทธิวินายกั พร้อมกบัการ
กระซิบบอกหนู พาหนะคู่ใจขององคพ์ระพิฆเนศ  เพ่ือตอกย  ้าส่ิงท่ีขอพรจากท่าน 
-ไดเ้วลาพอควรน าท่านรับประทานอาหารเยน็   
-แลว้เดินทางสู่สนามบินระหวา่งประเทศ  เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  
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วนัที่ห้าของการเดนิทาง 
 
01.05 น.       ออกจากมุมไบกลบัสู่กรุงเทพ ดว้ยสายการบิน Jet Airways  เท่ียวบิน 9W 062  
06.45 น.       เดินทางกลบัมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความประทบัใจ 
 

  

ราคาพเิศษท่านละ  41,500 บาท   (ขึน้อยู่กบัราคาของตัว๋เคร่ืองบิน/ ช่วงเวลาที่ต้องการเดนิทาง/ 
และจ านวนคนที่ร่วมเดนิทาง)  ราคานีเ้ฉพาะผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน 
อตัรานีร้วม  
• ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
• ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
• หวัหนา้ทวัร์ อ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
• ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 
อตัรานีไ้ม่รวม   
• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
(**ตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบกรุณาแจง้ก่อนการจองทวัร์**) 
• ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /  ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้/ค่าอาหารท่ี
สนามบินระหวา่งการ Transit 
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
• ค่าปรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีทางสายการบินก าหนด  
• ค่าธรรมเนียมทิป หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ) 
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