India Here we go
เสน่หแ์ ห่งนครสีชมพู กับ ตำนำนรักทัชมำฮำล
5 วัน 3 คืน
เดินทำง กุมภำพันธ์ – ตุลำคม 2563
ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล
อักราฟอร์ด | กุตบุ มีนาร์ | ประตูชยั India Gate
รำคำเริ่มต้นเพียง

16,990.-

เส้นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล
ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อนา้ จันเบารี - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
อักรา – เดลลี – วัดอักชารดาห์ม - ประตูชยั (India Gate) - ตลาดจันปาท – สนามบิน
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ั ด จะได้เทีย
ก่อนไปอินเดีย มารูจ
้ ักอินเดียก ันสกนิ
่ วได้สนุก สบายใจ และ เข้าใจ
เริม
่ จากอาหารอินเดีย อาหารอินเดียมีสว่ นประกอบหลักๆคือ เครือ
่ งเทศ สมุนไพร ผักและผลไม ้
มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนทีไ่ ม่ถนั ดอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ เครือ
่ งเทศ เพราะอาหารอินเดีย ขนานแท ้
นัน
้ จะมีกลิน
่ เครือ
่ งเทศชัดเจน สีอาหารทีเ่ ข ้มข ้น จริงๆแล ้วเครือ
่ งเทศต่างๆ ทีใ่ ช ้ปรุงอาหารก็ไม่
ต่างกับทีเ่ ราคุ ้นเคยใช ้ปรุงอาหารในบ ้านเรา ซึง่ แต่ละตัวจะมีสรรพคุณทีด
่ ต
ี ่อร่างกายทัง้ นัน
้ เช่น
ขมิ้น (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ ยกั ก
้ (star anise),พริก (chillies) ,
พริกไทยดา (black pepper),ลูกผักชี (coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ ใครหลายคน
อาจยังไม่เคยลองทาน อยากให ้ลองทานดู ถือว่าเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่
เรือ
่ งกลิน
่ ประจาต ัว ก็มใี ห ้พบเจอได ้ตลอด แต่ก็ไม่ใช่ทก
ุ ๆคนจะมีกลิน
่ ทีร่ ัญจวนขนาดนัน
้ ก็เมือ
่
ทานแต่อาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ เครือ
่ งเทศแรงทุกมือ
้ ทุกวัน ก็เลยส่งผลออกมาบ ้าง
การเข้าห้องนา้ ตามทีส
่ าธารณะ ก็มใี ห ้เข ้าและอันนี้มันก็ไม่ได ้แย่ ยิง่ ถ ้าได ้เข ้าตามร ้าน Café ก็
จะได ้เข ้าห ้องน้ าดีๆ ขึน
้ มาอีกหน่ อย แนะนาพกทิชชูเ่ ปี ยก ทิชชูแห ้ง หรือ ถ ้ากังวลมากหน่อยก็
พกแอลกฮออล์เจล ไปด ้วย คราวนี้สบายใจตลอดการเดินทาง
ตามสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ มักมีคนเข ้ามาขายของแบบระยะประชิด ก็แค่ Just Say No เสียง
ดัง ฟั งชัด ไปเท่านัน
้ ไม่ต ้องกลัว เค ้าไม่โกรธ คนอินเดียค่อนข ้างใจดี แถมยิม
้ ง่าย และยังชอบ
ขอถ่ายรูปด ้วย ก็ถา่ ยคูก
่ น
ั เป็ นความทรงจากันสักนิด
ตามท้องถนน เค ้าชอบบีบแตร ถนนโล่งๆยังบีบบแตร และบนทางถนนไม่ใช่จะแน่ นไปด ้วยรถ
เพียงอย่างเดียว ช ้าง ม ้า วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ยังมี แปลกตาดี ไม่ต ้องเข ้าสวน
สัตว์ก็มใี ห ้ชม
สภาพภูมอ
ิ ากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็ นประเทศทีม
่ ข
ี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของ
โลก โดยทางตอนเหนือ จะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมือ งเลห์ ลาดัก ฮ์ (Leh Ladakh),เมือ งอัครา
(Agra) ,เมือ งศรีนาคา (Srinagar), เมือ งชัย ปุร ะ (Jaipur) ,เมือ งเดลลี (Deli) ,เมือ งพาราณสี
(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน คือ แม่น้ าสินธุและคงคา จึงอุดมสมบูรณ์
กว่ า ตอนใต ้ ขณะที่ ต อนใต อ
้ ยู่ ใ นเขตร อ
้ น เช่ น เมื อ งบั ง กาลอร์ (Bangalore),เมื อ งมุ ม ไบ
( Mumbai),เ มื อ ง เ ช น ไ น ( Chennai),เ มื อ ง ก า ญ จี ปุ รั ม ( Kanchipuram),เ มื อ ง ตั ญ ช า วู ร์
(Thanjavur) ฯลฯ และอิน เดีย สามารถเทีย
่ วได้ท งั้ ปี มีเ สน่ ห ์แ ตกต่า งกัน ตามฤดูก าล สนุ ก
ตืน
่ เต ้นและมีความหลากหลายมาก
ฤดูร ้อน – ช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถน
ุ ายน อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยูร่ าว 30-35 องศา
ฤดูฝน – ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยูร่ าว 25 องศา

ฤดูหนาว – ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง
พืน
้ ทีม
่ ห
ี ม
ิ ะตก และ อุณหภูมต
ิ ด
ิ ลบเลยก็ม ี
แล ้วใครทีเ่ หมาะจะมาเยือ น ใช่ว่า จะมีแ ต่ ส ายธรรมะ สายแสวงบุ ญ จะมีแ ต่คุณ ลุง คุณ ป้ า
เท่านัน
้ ทีจ
่ ะเหมาะมาเทีย
่ วอินเดีย จริงๆแล ้ววัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากได ้รูปสวยๆ
ั ญาณอินเตอร์เน็ ตเข ้าถึงแถบทั่วทุกทีข
ประกาศให ้โลกรู ้ ก็ไม่ควรพลาด มีสญ
่ องประเทศ
่ ปรับราคาลงมา จ่ายแค่เบาๆ จะดีไปไหนอีก แบบนี้ไม่ไปไม่ได ้แล ้ว
แถมตอนนี้คา
่ วีซา
เมือ
่ คุณเข ้าใจความเป็ นอินเดีย แล ้วคุณจะหลงรักดินแดนภารตะแห่งนี้

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
19.30 น.

22.30 น.

วันที่ 2

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็ นต้นไป นัดหมายเดินทางเวลา 18.30 น.***
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.10
ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.40 น. ***

เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระรำชวังหลวง –
ฮำวำ มำฮำล

01.15 น.

เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอนิ ทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย นาท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋ าเรียบร้อย
แล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั โรงแรมที่เมืองเดลลี เพื่อไม่ให้ท่านต้อง
นั่งหลับบนรถตลอด ไม่ลาบาก และ ไม่เหนื่อยเกินไป
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็ นต้นไป เดินทางถึงเวลา 00.15 น. ***
โรงแรม OMEGA HOTEL หรือเทียบเท่ำ,เมืองเดลลี

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้ ่า จัยปูร ์ หรือ
จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ช่ือว่า นครสีชมพู (Pink city) เป็ นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งที่น่าสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองที่เป็ นระเบียบเรียบร้อย และ สิ่งก่อสร้างดัง้ เดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ นอกจากนีส้ ีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ จนทาให้เมืองนีเ้ ป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นับว่า
เป็ นหนึ่งในเมืองยอดฮิตสาหรับการท่องเที่ยวอินเดีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

กลำงวัน

นำท่ำนนั่งรถขึน้ รถจี๊ปขึน้ สู่พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) ตัง้ โดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสำบเมำตำ
(Maota) สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 โดยรอบเป็ นกาแพงขนาดใหญ่ หรือ ใช้เป็ น ป้อมปราการ เป็ นสถาปั ตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็ นเอกลักษณ์ ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกาแพง
คือส่วนของพระราชวัง ที่แบ่งเป็ นทัง้ หมด 4 ชัน้ โดยภายในเป็ นหมู่พระที่น่ งั ซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง, ท้องพระโรงส่วนพระองค์, พระตาหนักซึ่งเป็ นห้องทรงประดับกระจกสาหรับมหา
ราชา และ ตาหนักอยู่บนชัน้ สอง รวมถึงสวนจำร์บำค (Charbagh) ซึ่งเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลาง
ระหว่างอาคาร ,พระตาหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตาหนักให้เย็นลงด้วยการทาให้ลมเป่ าผ่านรางนา้ ตกที่มีอยู่
โดยรอบภายในพระตาหนัก ทาให้ภายในตาหนักนีม้ ีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้ คยเป็ นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และ
พระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต

จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ตวั เมืองชัยปุระ เพื่อชมพระรำชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็ นพระราชวังของมหำรำชใจสิงห์ (Jai
Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปั จจุบนั ได้รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย
4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็ นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย ์
และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็ นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ง
ได้รบั การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อนา้ ขนาดมหึมา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในโลก เชื่อกันว่าเป็ นหม้อนา้ ที่กษัตริย ์ Madho Singh ได้รบั มาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 7 ซึ่งบรรจุนา้
จากแม่นา้ คงคาอันศักดิ์สิทธิ์

หลังจากนัน้ นาท่านชมภายนอกของ ฮำวำ มำฮำล หรือ พระรำชวังสำยลม (Hawa Mahal) สร้างในปี ค.ศ.1799 โดยมหำ
รำชำสะหวำย ประธำป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลำล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชัน้ และมี
ลักษณะคล้ายรังผึง้ สร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็ นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไว้ดว้ ยหินทรายฉลุทาให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ดา้ นในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไป
ข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”

ค่ำ
่ ัก
ทีพ

รับประทำนอำหำรค่ำ
โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองชัยปุระ

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน้ำจันเบำรี - อักรำ – อัครำ ฟอร์ด - ทัช
วันที่ 3
มำฮำล
เช้ำ

่ ัก
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ช่ือเสียงโด่งดังเป็ นอันดับ 1
ของเมืองชัยปุระ วัดนีส้ ร้างขึน้ โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ
พระวิหารแห่งนีเ้ ปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรนั ดร์ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็ นพระเจ้า
แห่งความเป็ นมงคลปั ญญา ความรู ้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนีเ้ ป็ นที่นิยมมากที่สดุ ของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวอินเดีย
และชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม บ่อน้ำจันเบำรี (Chand Baori) ซึ่งเชื่อ
กันว่าถูกสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพันกว่าปี มาแล้ว ตอนนั้นแคว้นราชาสถานเป็ นแคว้นที่ร่ารวยมาก เนื่องจากเป็ น
เส้นทางสายสาคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งพอเดินทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทาให้เกิดการค้าขายขึน้ พอรวยแล้วก็
เริ่มมีการลงทุนในการสร้างปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ ยความที่ภูมิประเทศของที่น่ีเป็ นทะเลทราย ที่มีความแห้ง
แล้งมาก นา้ ฝนที่ตกเพียงปี ละไม่กี่ครัง้ ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่ งเติบโตมากับสายนา้ อย่างเราๆ
จินตนาการไม่ถกู มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธีสร้างบ่อนา้ เพื่อกักเก็บนา้ ไว้ใช้ให้ได้นานที่สดุ เพราะ
การเก็บนา้ ไว้ใช้ก็ถือเป็ นทัง้ ความมั่นคงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่งสาคัญสาหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว
ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักนา้ จากบ่อมาใช้ได้อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดับนา้ ลดต่าติดก้นบ่อด้วย บ่อนา้
แชนด์ เบารี ที่ถือกาเนิดขึน้ เลยมีดีไซน์สดุ ลา้ ทุกส่วนทุกด้านของบ่อเป็ นบันไดเชื่อมถึงกันทัง้ หมด เพื่อให้คนเดินลงไปตักนา้ ได้
พร้อมกันหลายคน และตักได้จนถึงหยดสุดท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตัวบันไดที่สร้างขึน้ มานัน้
แบ่งเป็ น 13 ชัน้ มีขนั้ บันไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขัน้ นับเป็ นบ่อนา้ ที่ลึกและใหญ่ท่ีสดุ ในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทงั้ ขนาดและ
การออกแบบก่อสร้าง

หลังจากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครำ (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจาก ในยุคสมัยที่ยงั เรียกชื่อว่า "ฮินดู
สถาน" เมื่อราวศตวรรษที่ 16 เป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยรำชวงศ์โมกุล (Mughal Empire India) เมืองอัครำ

กลำงวัน

(Agra) ตัง้ อยู่ริมแม่น้ำยมุนำ (Yamuna River) เมืองที่เป็ นสถานที่ตงั้ ของอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรัก ทัชมำฮำล (Taj
Mahal) หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกทีเ่ รำรู้จักกันเป็ นอย่ำงดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำท่ำนเข้ำชมอักรำฟอร์ด (Agra Fort) ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่นา้ ยมุนาสร้างโดยพระ
เจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทัง้ พระราชวังที่ประทับและเป็ นป้อมปราการ ได้มีการก่อสร้าง
เพิ่มเติมมาเรื่อย จนมาสาเร็จเสร็จสิน้ ในรัชสมัยของพระเจ้ำชำห์จำฮำน (Shah Jahan) จนพระราชวังแห่งนีม้ ีขนาดใหญ่โต
มีอาคารมากถึง 500 อาคาร นาท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อามรรสิงห์ ส่วนที่เป็ นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหิน
ทรายสีแดงขนาดยักษ์สาหรับสรงนา้ ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย ์ เข้า
ชมด้านในพระตาหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย นาชม
ห้องที่ประทับของกษัตริย ์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ ชมพระตาหนัก มาซัมมัน บูรช์ มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมซึ่งสามารถ
มองเห็นชมทิวทัศน์ลานา้ ยมุนาและทัชมาฮาลได้ นาชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ที่ชนั้ บนด้านหนึ่งเคยเป็ นที่
ประดิษฐานบัลลังก์นกยูง (Peacock Throne) อันยิ่งใหญ่ (ปั จจุบนั อยู่ในประเทศอิหร่าน)

จำกนั้นนำท่ำนเข้ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal) สถาปั ตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สดุ ในโลก ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกและเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ท่สี าคัญของโลก สร้างขึน้ เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ำ
ชำห์จำฮำน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มำฮำล (Mumtaz Mahal) โดยสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1631 นาท่านเดินสู่
ประตูสสุ านที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้อยคาอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รกั ที่จากไป นาท่านถ่ายรูปกับลาน
นา้ พุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้ งหลัง นาท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายด้วยเทคนิคฝั งหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้ หิน ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมชิน้ เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็ นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ
พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่ค่เู คียงกันตลอดชั่วนิรนั ดร์ ทัชมาฮาลแห่งนีใ้ ช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมด 12 ปี โดยสิน้ เงินไป 41 ล้านรูปี มี
การใช้ทองคาประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน

ค่ำ
่ กั
ทีพ

รับประทำนอำหำรค่ำ
โรงแรม The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองอักรำ

อักรำ – เดลลี – วัดอักชำรดำห์ม - ประตูชัย (India Gate) - ตลำดจันปำท
วันที่ 4
– สนำมบิน
เช้ำ

กลำงวัน

่ ัก
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุ งนิวเดลลี (New Deli) ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกัตตา และได้ยา้ ยกลับมาเป็ นเมืองหลวงอีกครัง้ หนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รบั เอกราชจาก
ประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทาการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ช่ือว่า “นิวเดลลี”
รับประทำนอำหำรกลำง
นาท่านเดินทางสู่วัดอักชำรดำห์ม (Akshardham) วัดแห่งศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในโลก และเป็ นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณ
และวัฒนธรรม สถานที่สาคัญประจากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตล์สถาปั ตยกรรมดัง้ เดิมของอินเดีย ที่มี
ความซับซ้อนแต่ก็ปราณีตสวยงามสมคาร่าลือ วัดแห่งนีเ้ ป็ นวัดที่สร้างขึน้ ใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายัน โดยชื่ออัก
ชารดาห์มมีความหมายว่า ที่พานักของพระเจ้าแห่งโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 แนวคิดการสร้างวัดมาจาก Brahmaswarup
Yogiji Maharaj ผูป้ กครองศาสนาฮินดูท่ี 4แห่งนิกายสวามีนารายัน ที่มีประสงค์สร้างวัดใกล้แม่นา้ ยมุนา และได้สร้างจนสาเร็จ
ในสมัยของผูป้ กครองที่ 5 โดยวัดยังคงความยิ่งใหญ่อลังการแบบวัดอินเดีย ดึงดูดเหล่าสาวกและนักท่องเที่ยวให้มาบูชาและ
ชื่นชมความตระการตาของวัดแห่งนีม้ ากมายในทุกๆปี ***กรณี ท่ีวัดอักชารดาห์มปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับ
โปรแกรมไปชมกุตุบมีนาร์แทน*** จากนัน้ นาท่านผ่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็ นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่
เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนีจ้ ึงถือได้ว่าเป็ น
สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ ประตูแห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมคล้ายประตูชยั ของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ ซึ่งมี
ความสูง 42 เมตร สร้างขึน้ จากหินทรายเมื่อปี คริสต์ศกั ราชที่ 1931 บนพืน้ ผิวของประตูชยั แห่งนีจ้ ะปรากฏรายนามของทหารที่
เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริเวณใต้โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็ นการราลึกถึงผูเ้ สียชีวิตในสงคราม
อินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปี คริสต์ศกั ราชที่ 1971 มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชยั ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม นา
ท่านสู่ ตลำดจันปำท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซื อ้ สินค้าพืน้ เมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย,
เครื่องประดับอัญมณี , ไม้จนั ทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ไปตลาดจัน
ปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ**

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

วันที่ 5

กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)

01.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.30 น. ***
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็ นต้นไป เดินทางถึงเวลา 07.10 น. ***

07.15 น.

อัตรำค่ำบริกำร : India Here we go
เสน่หแ์ ห่งนครสีชมพู กับ ตำนำนรักทัชมำฮำล 5 วัน 3 คืน BY (XW)
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

2 – 6 เม.ย. 63
9 – 13 เม.ย. 63
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
12 – 16 พ.ค. 63
21 – 25 พ.ค. 63
2 – 6 มิ.ย. 63
23 – 27 มิ.ย. 63
2 – 6 ก.ค. 63
23 – 27 ก.ค. 63
11 – 15 ส.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ำนละ

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่ำนละ

พักเดี่ยว
ท่ำนละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

19,900
23,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
23,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
23,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900

11,400
12,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

25 – 29 ส.ค. 63
3 – 7 ก.ย. 63
24 – 28 ก.ย. 63
8 – 12 ต.ค. 63
13 – 17 ต.ค. 63
20 – 24 ต.ค. 63

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900

รำคำนีไ้ ม่รวมค่ำวีซ่ำอินเดีย ท่ำนละ 1,800 บำท
รำคำนีไ้ ม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป

เงือ่ นไขกำรให้บริกำร
1.

2.

3.

ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
2.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
2.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400

เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเป๋ าเดินทางนา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ามีนา้ หนักเกินกว่าตามที่
สายการบินกาหนด ท่านต้องชาระเอง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ า Multiple อินเดีย แบบออนไลน์ ใช้เวลา 5 วันทาการ ท่านละ
1,800 บาท
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

หมำยเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนินโดยสุดความสามารถที่จ ะจัด บริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืนเงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่ แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สำหรับผู้ทมี่ ีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำอินเดีย Multiple แบบออนไลน์
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำอินเดียสำหรับผู้ทถี่ ือพำสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชดุ ข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรูปสติก๊ เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ม

*** เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้อความหรือเนือ้ หาต้องครบถ้วนและมีความชัดเจนเท่านัน้ ***

