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อานธรประเทศ ANDHRA PRADESH  
เจาะลึกประวัตศิาสตรศ์ิลปะ“อมราวด”ี 
วิถวีัฒนธรรมแหง่ลุ่มแมน่ า้ “กฤษณะ – โคทาวารี” 
(ไฮเดอราบาด – นาคารชุนโกณฑะ – วชิัยปุระ – อมราวด ี– วชิัยวาท – ราชมุณฑร ี
วสิาขปัฏนัม – ศรีกากุลัม – มุขลิงคัม) 

วิทยากร ศ.ดร.เชษฐ ์ตงิสัญชล ี
วันที ่25 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม พ.ศ.2566 (9 วัน 7 คนื) 
สายการบนิไทยสมายล ์
 
 

 

 

 

 

 

 

วันอาทติยท์ี่ 25 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ – ไฮเดอราบาด              (1) 

19.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์ชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์

B พบทีมงานสขุนิยมทวัรร์ออ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และมอบเอกสารการเดินทาง 
22.10 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 329 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
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วันจนัทรท์ี่ 26 ธันวาคม 2565 ไฮเดอราบาด – ประตูชัยชารมิ์นา – ป้อมปราการโกลคอนดา – อุทยานมรดก
กุตบ ์ชาฮ ี– พิพิธภณัฑโ์บราณคดีแห่งเตลังคานา – ทะเลสาบฮุสเซน ซาการ ์ (2) 

 
00.10 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาตริาจีฟ คานธี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้เปลีย่นการเดินทางเป็นรถโคช้

ปรบัอากาศ เดินทางสู ่ที่พกั HOTEL ADITYA PARK INN, HYDERABAD **** หรือเทียบเท่า  
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าทา่นเทีย่วชม เมืองไฮเดอราบาด (HYDERABAD) เมืองหลวงของรฐัเตลงัคานาตัง้อยูบ่นที่ราบสงูเดคคาน 

ทางตอนใตข้องอินเดีย ไดร้บัสมญานามวา่ CITY OF PEARLS  ไฮเดอราบาดมีอากาศเย็นเกือบตลอดปี
เนื่องจากตัง้อยูบ่นที่ราบสงูเดคคาน เป็นเมืองทีม่ีประวตัิศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนาน วฒันธรรมทีเ่ลือ่งช่ือและ
สถาปัตยกรรมที่โดดเดน่ผสมผสานระหวา่งศิลปะอินเดียเหนือและอินเดียใต ้

 
 
 
 
 

 
น าทา่นผา่นชม จารม์ีนาร ์ (THE CHARMINA) อีกหนึง่สถาปัตยกรรมที่คงเอกลกัษณข์องวฒันธรรมอิสลาม
และโดดเดน่ในเมือง ตัง้อยูท่ีจ่ดุศนูยก์ลางของยา่นเมืองเก่าเป็นอาคารท่ีมีหอคอยสงู 4 หอ (จารแ์ปลวา่ สี ่มีนาร์
หมายถึง หอคอย) บนสดุมีสเุหรา่เลก็พืน้ท่ีขนาดรองรบัพิธีละหมาดไดป้ระมาณ 40 กวา่คน จารม์ีนารก์่อสรา้ง
โดยพระเจา้โมฮมัเมด กลุ ิกตุบช์าฮี (MUHAMMAD QULI QUTB SHAH) เพื่อเป็นที่ระลกึถึงการสิน้สดุของโรค
ระบาดเมื่อปี ค.ศ.1591  
 เยือน ป้อมปราการโกลคอนดา (GOLCONDA FORT) ซึง่เป็นอาณาจกัรโกลคอนดาในอดีต และเป็นปอ้ม
ปราการท่ีมคีวามงดงามที่สดุแหง่หนึง่ในสาธารณรฐัอินเดีย จากนัน้ 
เยือน อุทยานมรดกกุตบช์าฮี (QUTUB SHAHI TOMBS) ที่ตัง้ของ
สสุานส าคญัสรา้งขึน้สมยัราชวงศก์ตุบช์าฮี และเป็นท่ีฝังพระศพกษัตรยิ์
ในราชวงศก์ตุบช์าฮีทกุพระองค ์ตามความเช่ือของศาสนาอิสลาม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย  เยือน พิพิธภณัฑโ์บราณคดีแหง่รัฐเตลังคานา (TELANGANA 

STATE ARCHEOLOGICAL MUSEUM) สรา้งในสมยักษัตรยินิ์ซาม องคท์ี ่7 พระนามวา่ มีร ์ออสมนั อาลขีา่น 
บาฮาดรู ์(MIR OSMAN ALI KHAN BAHADUR, ASAF JAH VII) ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของไฮเดอราบาด 
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ทรงมีพระประสงคจ์ะเก็บรกัษามรดกของรฐัขณะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิองักฤษ จึงแตง่ตัง้กรม
โบราณคดีขึน้ใน พ.ศ.2458 และโปรดใหข้ดุคน้รวมถึงบรูณะสถานที่ส  าคญัทางประวตัศิาสตรห์ลายแหง่และเมื่อ
มีโบราณวตัถมุากขึน้จงึมีพระราชด ารใิหส้รา้งพิพิธภณัฑแ์หง่นีใ้นปี พ.ศ.2473 พิพิธภณัฑแ์หง่นีม้ีความเกา่แก่
ที่สดุในรฐัอานธรประเทศซึง่เก็บรกัษาศิลปวตัถเุกา่แก่หายากไวม้ากที่สดุแหง่หนึง่ของอินเดีย 

 
 
 
 
 
 

ผา่นชม ทะเลสาบฮุสเซน ซาการ ์(HUSSAIN SAGAR LAKE) เป็นทะเลสาบท่ีสรา้งขึน้โดยกษัตรยิ ์
ฮสุเซน ชาห ์วาล ี(HUSSAIN SHAH WALI) เมื่อปีพ.ศ.2105 บนแมน่ า้มสู ี(MUSI) เป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
เมืองไฮเดอราบาดและเมืองเซคนุเดอราบาด (SECUNDERABAD) เอาไว ้มี
พืน้ท่ีประมาณ 4.4 ตร.กม. มีพระพทุธรูปใหญ่ยืนประดษิฐานบนกอ้นศิลาแหง่
ยิบรอลตา้ กลางทะเลสาบ แกะสลกัจากหินแกรนิตสขีาวกอ้นเดียวสงู 16 เมตร 
น า้หนกั 350 ตนั ซึง่เป็นหนึง่ในพระพทุธรูปท่ีสงูใหญ่ที่สดุในโลก  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน    
 ที่พกั HOTEL ADITYA PARK INN, HYDERABAD **** หรือเทียบเทา่  
 
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ไฮเดอราบาด – นาคารชุนโกณฑะ – พิพิธภณัฑโ์บราณคด ี– โบราณสถานบน

เกาะนาคารชุนโกณฑะ – วิชัยปุระ     (3)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนาคารชุนโกณฑะ (วชิัยปุระ) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ทาง

ตอนลา่งดา้นตะวนัออกของอินเดยีในแถบลุม่แมน่ า้กฤษณะและแมน่ า้โค
ทาวรพีระพทุธศาสนาไดป้ระดษิฐานอยา่งมั่นคงในเมืองอมราวดี ซึง่เป็น
เมืองหลวงของราชวงศส์ตวาหนะ ระหวา่งพทุธศตวรรษที่ 4 - 8 เมือง
อมราวดีเป็นศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาที่ส  าคญัแหง่หนึง่ในยคุ
นี ้    พระภิกษุเสวยีนจัง้หรอืพระถงัซ าจั๋งไดเ้ดินทางมาถึงเมืองอมราวดใีน 
พ.ศ.1183 และไดพ้กัศกึษาพระอภิธรรมและบนัทกึถึงความรุง่เรอืงของ
สถาปัตยกรรมพทุธศาสนาของดนิแดนดงักลา่วเอาไว ้
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หลงัจากการลม่สลายของ “ราชวงศส์ตวาหนะ” แลว้ “ราชวงศอ์านธรอิกศวาก”ุ ไดป้กครอง
ดินแดนแถบนีร้ะหวา่งปลายพทุธศตวรรษที่ 8 ถึงพทุธศตวรรษที่ 9 โดยตัง้เมืองหลวงทีเ่มือง
วิชยัปรุะหรอืนาคารชนุโกณฑะ  

10.00 น. น าทา่น ลงเรือลอ่งแม่น ้ากฤษณะ หนึง่ในแมน่ า้ศกัดิส์ทิธ์ิของชาวอินเดีย ไปยงัเกาะนาคาร
ชุนโกณฑะ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เยือน พิพิธภณัฑโ์บราณคดีนาคารชุนโกณฑะ  

ซึง่จดัแสดงเรือ่งราวการตัง้ถ่ินฐานโบราณวตัถตุัง้แตย่คุหิน จนถงึยคุราชวงศส์ตวาหนะและ 
ราชวงศอ์านธรอิกศวากุ เช่น พระพทุธรูป ภาพพทุธชาดกจ าหลกัหิน ทบัหลงัประต ู   

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิคบนเกาะ  
บา่ย ชมแหลง่โบราณสถานและการขดุคน้ทางโบราณคดีบน เกาะนาคารชุนโกณฑะ (NAGARJUNAKONDA)  

พระพทุธศาสนาถือก าเนิดขึน้ในอินเดีย และแพรข่ยายอยา่งมากในช่วง 500 ปีแรก โดยเฉพาะในชว่งรชัสมยัของ
พระเจา้อโศกมหาราช อีก 400 ปีตอ่มา พระพทุธศาสนานิกายมหายานเกิดขึน้ และเจรญิรุง่เรอืงไมน่อ้ย จะเห็น
จากจิตรกรรมทีถ่  า้อชนัตา้ และสถาปัตยกรรมซากวดัในเขตนาคารชนุโกณฑะ รฐัอานธรประเทศ  
จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืขึน้ฝ่ัง แลว้เดินทางสูท่ี่พกั  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั HOTEL HARITHA NAGARJUNA SAGAR **** หรือเทยีบเท่า 
 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565    นาคารชุนโกณฑะ – โบราณสถานอนุป ู– กุนตูร ์– วัดSRI KAPOTESWARA 
SWAMY พิพิธภณัฑโ์บราณคดีอมราวดี – วิชัยวาท    (4)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เยือน โบราณสถานอนุปู (ANUPU NAGARJUNASAGAR) แหลง่

โบราณคดีทางพระพทุธศาสนาทางตอนใตใ้กล้ๆ เมืองนาคารชนุโกณฑะ 
ซึง่ไดร้บัการส ารวจบรูณะและรกัษาไวอ้ยา่งดี เมื่อคราวสรา้งเขือ่นยกัษ์
นาคารชนุโกณฑะ โบราณสถานแหง่นีค้าดวา่สรา้งศตวรรษที่ 3 หรอื 4 
หรอืเมื่อ 1,600 ปีมาแลว้  ภายในประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั คือ 
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มหาวิทยาลยัสงฆ ์ อฒัจนัทรซ์ึง่คลา้ยกบัอฒัจนัทรโ์รมนั และวดัซึง่มีพระ
วิหาร ที่พ านกัของพระสงฆแ์ละอืน่ๆ จากนัน้เยือน วดั CHEJARLA SRI 

KAPOTESWARA SWAMY (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
3 ชั่วโมง) ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเชซารล์า (CEZARLA VILLAGE) เป็นวดัใน
ศาสนาฮินดเูป็นวดัที่สรา้งขึน้เพื่ออทุิศแดพ่ระศวิะ วดัแหง่นีส้รา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 4  - 5 และเคยเป็นวดัในพทุธศาสนามาก่อนจะเปลีย่นเป็นวดัใน
ศาสนาฮินด ูแลว้เดินทางตอ่ไปยงั เมืองกุนตูร ์(GUNTUR) (ระยะทาง 78 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองศนูยก์ลางปกครอง การคา้ การศกึษา อตุสาหกรรมของรฐัอานธร
ประเทศ รวมทัง้การเกษตร ซึง่มีขา้ว ถั่วลสิง พรกิและขมิน้แปรรูปเป็นสนิคา้ส าคญั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บา่ย จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั พิพธิภณัฑอ์มราวดี (AMARAVATI MUSEUM) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 45 นาที) พิพิธภณัฑโ์บราณคดีขนาดเลก็แตเ่ต็มไปดว้ยโบราณวตัถ ุ ศิลปะอมราวดีและอื่นๆที่
ทรงคณุคา่ที่ถกูคน้พบ รวมทัง้โมเดลของมหาสถปูศิลปะทวารวดีใหช้ม  

 
 
  
  
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองวชิัยวาท หรอื เมืองวิชยวาดะ (VIJAYAWADA) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสามของรฐัและเป็นศนูยก์ลางการคา้หลกั เนื่องจาก
ที่ตัง้อยูใ่กลถ้นนและทางรถไฟสายส าคญั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั HOTEL FORTUNE MURALI PARK **** หรือเทียบเทา่ 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 29 ธันวาคม 2565 วิชัยวาท – ถ า้อุนดาวาลล ี– วัดพระแม่ทุรคา – ถ า้กุนตพูาลลี – GODAVARI 
GHAT – ราชมุณฑร ี       (5) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู ่ ถ า้อุนดาวาลลี (UNDAVALLI CAVES) หนึง่ในสถาปัตยกรรมหินตดั“ศิลปะคปุตะ”ยคุแรกๆของ

อินเดียทีส่รา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 4 - 5  เป็นถ า้ที่เจาะภเูขาทัง้ลกูและแกะสลกัอยา่งวจิิตรพิสดาร ถ า้ที่ใหญ่สดุมี
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ขนาด 4 ชัน้ ที่ชัน้ 2 ของถ า้ประดิษฐานพระนารายณบ์รรทมสนิธุอ์ยูเ่หนือพญาอนนัตนาคราช ทีแ่กะสลกัจาก
หินแกรนิตชิน้เดียว สว่นชัน้ลา่งสดุมีรูปแบบของวดัเชนและพทุธรว่มอยูด่ว้ย  

 
 

 
จากนัน้น าทา่นชม วดัพระแม่ทุรคา (KANAKA DURGA TEMPLE)  
สถาปัตยกรรมเป็นแบบดราวเิดยีน วดัแหง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้กฤษณะและราย
ลอ้มดว้ยเนินเขา “พระแมท่รุคา” ถือเป็นอีกปางหนึง่ของพระอมุาเทวีของพระศวิะ 
ที่อวตารมาเพื่อปราบอสรู นาม มหิษาสรู พระนามมีความหมายวา่ "ผูไ้มม่ีใคร
เอาชนะได”้ หรอื “ผูไ้มม่ีใครกา้วผา่นได”้  ไมว่า่ทัง้เทพเจา้ มนษุย ์อสรู 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บา่ย เยือน ถ า้กุนตูพาลลี (GUNTUPALLI BUDDHIST CAVES)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) กลุม่โบราณสถานที่ประกอบดว้ยถ า้ในพทุธศาสนา 2 ถ า้ มีวิหารซึง่สรา้งจากอิฐ 2 หลงั หอ้งโถงและ 
หมูพ่ระสถปู ซึง่ถ า้กนุตพูาลลีไดร้บัสมญาวา่เป็น “อชนัตา้แหง่อานธรประเทศ”  

 

 

 

 

 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ โคทาวารี กาฏ (GODAVARI GHAT) แหง่
เมืองราชมุณฑร ี (RAJAHMUNDRY) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อนั
สบืเนื่องกบัความเช่ือทางศาสนารมิฝ่ัง แม่น ้าโคทาวารี มีตน้น า้อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัมหาราษฏร ์ ไหลไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผา่นท่ีราบสงูเดกกนั เขา้ไปทางตอนเหนือของรฐัอานธรประเทศแลว้ไหล
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ไปทางตะวนัออกเฉียงใตล้งสูอ่า่วเบงกอลโดยปากแมน่ า้ไหลแยกออกเป็นหลายสาขา แมน่ า้มีความยาว 1,465 
กม. เป็นแมน่ า้ที่มีความยาวเป็นอนัดบั 2 ของอินเดีย รองจากแมน่ า้คงคา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั HOTEL MANJEERA SAROVAR PREMIER **** หรือเทียบเทา่ 
 

วันศุกรท์ี่ 30 ธันวาคม 2565 ราชมุณฑร ี– SRI GOLINGESWARA SWAMI VARI TEMPLE – 
BOJJANNAKONDA – วิสาขปัฏนัม     (6) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู ่SRI GOLINGESWARA SWAMI VARI TEMPLE BIKKAVOLU (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นวดัในศาสนาฮินดทูี่สรา้งขึน้จากหิน มี
สถาปัตยกรรมและการตกแตง่แบบดราวเิดียนอยา่งงดงามเพื่ออทุิศแด ่
พระศิวะและพระนางปารวตี สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 9  ภายในวดั
ประกอบดว้ยเทวสถาน 3 หลงั เดมิที่น่ีมีช่ือวา่ “BIRUDAMKITTA 
PURAM”   

 จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั เมืองวิสาขปัฏนัม (VISHAKHAPATTNAM) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองทีใ่หญ่ที่สดุทัง้ทางดา้นพืน้ท่ีและจ านวนประชากรของ
รฐัอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย เมืองตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ
อมราวด ี เป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของรฐัอานธรประเทศ เป็นทา่เรอืที่คบัคั่ง
ที่สดุในอินเดยี เป็นท่ีตัง้การทพัเรอืฝ่ังตะวนัออกของกองทพัเรอือินเดียและยงัเป็นอู่
ตอ่เรอืที่เกา่แก่ที่สดุและเป็นทา่เรอืทางธรรมชาติเพียงแหง่เดียวบนชายฝ่ังทิศ
ตะวนัออกของประเทศอินเดยี  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าทา่นเยือน BOJJANNAKONDA หมูถ่  า้หินตดั 6 ถ า้ ซึง่สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 4 ในช่วงเวลาที่

พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงในดนิแดนแถบนี ้ แตล่ะถ า้มีประติมากรรมพระพทุธรูปจ าหลกัอยา่งสวยงาม
โดยเฉพาะถ า้ที่จ าหลกัเป็นพระสมณโคดมพทุธเจา้ โดยรอบๆบรเิวณถ า้มีพระสถปูและอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีท า
สมาธิของพระสงฆด์ว้ย   
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เย็น จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั HOTEL FAIRFIELD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า 
 

วันเสารท์ี่ 31 ธันวาคม 2565 วิสาขปัฏนัม – มุขลิงคัม – THE SRIMUKHALINGESWARA – ทนัตปุระ  
                                                  – ศรีกากุลัม        (7) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น.  เดินทางสู ่หมู่บ้านมุขลิงคัม (MUKHALINGAM) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น า

ทา่นเยือนวดัฮินดซูึง่นบัวา่เป็น HIDDEN GEM ของอินเดีย น่ันคอื วัด SRIMUKHALINGESWARA ที่อทุิศแด่
พระศิวะเทพ สรา้งขึน้ศตวรรษที่ 8 ราชวงศ ์EASTERN GANGA DYNASTY ซึง่มีเมืองมขุลงิคมัเป็นเมือง
ศนูยก์ลางการปกครอง  

 
 

 

 

 

จากนัน้เยือน ทันตปุระ (DANTHAVARAPURI) ที่เคยประดษิฐานพระทนัตธาต ุตัง้อยูต่รงเหนือสดุของรฐัอาน
ธรประเทศ เกือบตอ่แดนโอรสิสาที่ถือเป็นแดนกลงิคะโบราณ ชมพระสถปูเจดยี ์ และโบราณวตัถทุี่ขดุคบ้พบใน
บรเิวณเขตโบราณสถาน  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย เยือน หมู่บ้านศรีกากุลัม (SALIHUNDAM / SRIKAKULAM) ที่ตัง้อยูต่าม

เนินเขารมิฝ่ังแมน่ า้ VAMSADHARA RIVER ชมโบราณสถานทางพทุธ
ศาสนาทัง้ 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวชัรยานซึง่มีอายยุอ้นไปถึง
ศตวรรษที่ 2 แหลง่โบราณคดีที่นี่ถกูคน้พบในปี 1919 โดย GIDUGU 
VENKATA RAMA MURTHY  ชมโบราณวตัถซุึง่คน้พบจากบรเิวณหมูบ่า้น
ศรกีากลุมัซึง่ถกูรวบรวมไวใ้นพิพธิภณัฑโ์บราณคดีทอ้งถ่ินในหมูบ่า้น แลว้
เดินทางกลบัสู ่เมืองวสิาขปัฏนัม (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั HOTEL FAIRFIELD BY MARRIOTT **** หรือเทียบเทา่ 
 

วันอาทติยท์ี่ 1 มกราคม 2566 วิสาขปัฏนัม – SIMHACHALAN TEMPLE – THOTLAKONDA BUDDHIST SITE 
– ไฮเดอราบาด        (8) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเยือน วัดนรสิงห ์(SIMHACHALAN) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนินเขาสงู 800
เมตร จากระดบัน า้ทะเล เป็นหนึง่ในวดัที่ส  าคญัที่สดุในพืน้ท่ีแถบนี ้ สรา้ง
อทุิศแด ่นรสิงห ์(NARASIMHA) เป็นอวตารของพระวษิณ ุโดยมรีา่งกาย
ทอ่นลา่งเป็นมนษุย ์ และรา่งกายทอ่นบนเป็นสงิโต ลงมาท าลายความชั่ว
รา้ย จากนัน้น าทา่นเยือน THOTLAKONDA BUDDHIST SITE แหลง่
โบราณสถานขนาดใหญ่ที่ประกอบดว้ย พระสถปู เจดยี ์อโุบสถ วิหาร กฏิุ ที่ตัง้อยูบ่นเนินเขาหา่งจากเมืองวิสาข
ปัฏนมั ราว 15 กิโลเมตร มีอายรุาว 2,000 ปี ซึง่ในอดตีเป็นสถานที่ซึง่พระสงฆใ์นพทุธศาสนาจากจีน เมียนมาร์
และจากที่อื่นๆในเอเชียมาพกัอาศยั เรยีนรูพ้ระธรรมเป็นแรมเดือน   

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเมืองวิสาขปัฏนัม  

16.30 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองไฮเดอราบาด โดย สายการบนิอนิดิโก แอรเ์ลน ์เที่ยวบนิ 6E 783 
17.45 น.  เดินทางถงึ สนามบนิเมืองไฮเดอราบาด  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองไฮเดอราบาด 
 

วันจนัทรท์ี่ 2 มกราคม 2566    ไฮเดอราบาด – กรุงเทพฯ      (9) 

01.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE 330  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
06.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วม
เดนิทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เข็ม หรอืมากกวา่นัน้ 
- หากไมไ่ดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรอื ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึง่มีผลการตรวจไม่

พบเชือ้ ไมเ่กิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึง่มีผลการตรวจไมพ่บเชือ้ ไมเ่กิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรอืแอปพลเิคชั่น หมอพรอ้ม 

เพื่อแสดงตอ่เจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสทิธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดนิทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะหา่ง สวมใสแ่มสกร์ะหวา่งการ

เดินทาง ในกรณีเกิดการเปลีย่นแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสทิธ์ิในการการเปลีย่นแปลงโดย
ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยั (ส ารอง) พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ (สว่นกลาง) และตรวจวดัอณุหภมูิใหก้บัผูเ้ดินทาง 
- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง 

ทวัรอ์านธรประเทศ  
9 วัน 7 คนื  

ผู้ใหญ่ขั้นต ่า 20 ทา่น 
วิทยากร 1 ท่าน 

หัวหน้าทัวร ์2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ 62,900.- บาท 
** ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน WE 

ตั๋วเครื่องบิน WEชัน้ประหยดั เริม่ตน้ท่านละ 20,000.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 10,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการรวม 
คา่ที่พกั 7 คืน ในโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
คา่ตั๋วเครือ่งบิน เสน้ทางภายในประเทศ สายการบินอินดิโก แอรเ์ลน ์เสน้ทาง วิสาขปัฏนมั - ไฮเดอราบาด   
คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ   
คา่พาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ ระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
คา่วีซา่ทอ่งเที่ยวประเทศอินเดีย (ONE MONTH E-TOURIST VISA) 

 วิทยากร ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสญัชล ีรว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 
หฟัูงระหวา่งการบรรยาย 

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ไมร่วมตั๋วเครือ่งบิน) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ตั๋วเครือ่งบิน เสน้ทางระหวา่งประเทศ สายการบินไทยสมายล ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ – ไฮเดอราบาด – กรุงเทพฯ  
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง  
คา่ทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์      

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่

ที่ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ 
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง และอื่นๆท่ี
อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ี
ทา่นช าระมาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง
และไดร้บัการยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสยีก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
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6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
1. ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
2. ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
3. เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 
4. ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการทอ่งเทีย่วเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลีย่นขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้ 

 
 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและรายการทอ่งเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
การเปลีย่นแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 


