India Here we go
เสน่ ห์แห่ งนครสีชมพู กับ ตำนำนรั กทัชมำฮำล
5 วัน 3 คืน
เดินทำง พฤศจิกำยน 2562 – มีนำคม 2563
ฮำวำ มำฮำล | วัดพระพิฆเนศ | พระรำชวังหลวง | ทัชมำฮำล
อักรำฟอร์ ด | กุตบุ มีนำร์ | ประตูชยั India Gate
รำคำเริ่มต้ นเพียง

16,990.-

เส้ นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ท - พระรำชวังหลวง – ฮำวำ มำฮำล
ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรำ – อัครำ ฟอร์ ด - ทัชมำฮำล
อักรำ – เดลลี – กุตบุ มีนำร์ - ประตูชยั (India Gate) – สนำมบิน
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
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ั ด จะได้เทีย
ก่อนไปอินเดีย มารูจ
้ ักอินเดียก ันสกนิ
่ วได้สนุก สบายใจ และ เข้าใจ
เริม
่ จากอาหารอิน เดีย อาหารอินเดีย มีส ว่ นประกอบหลั ก ๆคือ เครื่อ งเทศ สมุน ไพร ผั ก และ
ผลไม ้ มัน อาจจะยากสักหน่อ ยกับคนที่ไม่ถนั ดอาหารที่มก
ี ลิน
่ เครือ
่ งเทศ เพราะอาหารอินเดีย
ี าหารทีเ่ ข ้มข ้น จริงๆแล ้วเครือ
้ ง
ขนานแท ้นั ้นจะมีกลิน
่ เครื่องเทศชัด เจน สอ
่ งเทศต่างๆ ทีใ่ ชปรุ
้ งอาหารในบ ้านเรา ซงึ่ แต่ละตัวจะมีสรรพคุณทีด
อาหารก็ไม่ตา่ งกับทีเ่ ราคุ ้นเคยใชปรุ
่ ต
ี อ
่ ร่างกาย
ทัง้ นั ้น เช ่น ขมิน
้ (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ ยกัก
้ (star anise),พริก
(chillies) ,พริกไทยดา (black pepper),ลูกผักช ี (coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ
ใครหลายคนอาจยังไม่เคยลองทาน อยากให ้ลองทานดู ถือว่าเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่
่ ก
เรือ
่ งกลิน
่ ประจาต ัว ก็มใี ห ้พบเจอได ้ตลอด แต่ก็ไม่ใชท
ุ ๆคนจะมีกลิน
่ ทีร่ ัญจวนขนาดนั น
้ ก็เมือ
่
ทานแต่อาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ เครือ
่ งเทศแรงทุกมือ
้ ทุกวัน ก็เลยสง่ ผลออกมาบ ้าง
การเข้าห้องนา้ ตามทีส
่ าธารณะ ก็มใี ห ้เข ้าและอันนีม
้ ันก็ไม่ได ้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 คราวนีส
้ บายใจตลอดการเดินทาง
ิ ก็แค่ Just Say No เสย
ี ง
ตามสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ มักมีคนเข ้ามาขายของแบบระยะประชด
ดัง ฟั งชัด ไปเท่านั น
้ ไม่ต ้องกลัว เค ้าไม่โกรธ คนอินเดียค่อนข ้างใจดี แถมยิม
้ ง่าย และยังชอบ
ั นิด
ขอถ่ายรูปด ้วย ก็ถา่ ยคูก
่ ันเป็ นความทรงจากันสก
่ ะแน่ นไปด ้วยรถ
ตามท้องถนน เค ้าชอบบีบแตร ถนนโล่งๆยังบีบบแตร และบนทางถนนไม่ใชจ
้ ม ้า วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ ยังมี แปลกตาดี ไม่ต ้องเข ้าสวน
เพียงอย่างเดียว ชาง
ั ว์ก็มใี ห ้ชม
สต
สภาพภูมอ
ิ ากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็ นประเทศที่มข
ี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของ
่ เมืองเลห์ ลาดักฮ ์ (Leh Ladakh),เมืองอัครา
โลก โดยทางตอนเหนือจะอยูใ่ นเขตหนาว เชน
(Agra) ,เมืองศรีนาคา (Srinagar), เมืองชัยปุระ (Jaipur) ,เมืองเดลลี (Deli) ,เมืองพาราณส ี
ิ ธุและคงคา จึงอุดมสมบูรณ์
(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน คือ แม่น้ าสน
กว่ า ตอนใต ้ ขณะที่ ต อนใต อ
้ ยู่ ใ นเขตร อ
้ น เช ่ น เมือ งบั ง กาลอร์ (Bangalore),เมือ 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 และอินเดียสามารถเทีย
่ วได้ทงปี
ั้
มีเสน่หแ
์ ตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก
ตืน
่ เต ้นและมีความหลากหลายมาก
ฤดูร ้อน – ชว่ งระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถน
ุ ายน อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยูร่ าว 30-35 องศา
ฤดูฝน – ชว่ งระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยูร่ าว 25 องศา
ฤดูหนาว – ชว่ งระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมเิ ฉลีย
่ จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง
พืน
้ ทีม
่ ห
ี ม
ิ ะตก และ อุณหภูมต
ิ ด
ิ ลบเลยก็ม ี
แล ้วใครทีเ่ หมาะจะมาเยือ น ใช ่ว่า จะมีแ ต่ส ายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแ ต่คุณ ลุง คุณ ป้ า
เท่านั น
้ ที่จะเหมาะมาเทีย
่ วอินเดีย จริงๆแล ้ววัย แนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากได ้รูป
ั ญาณอินเตอร์เน็ ตเข ้าถึงแถบทั่วทุกทีข
สวยๆ ประกาศให ้โลกรู ้ ก็ไม่ควรพลาด มีสญ
่ องประเทศ
่ ปรับราคาลงมา จ่ายแค่เบาๆ จะดีไปไหนอีก แบบนีไ
แถมตอนนีค
้ า่ วีซา
้ ม่ไปไม่ได ้แล ้ว
เมือ
่ คุณเข ้าใจความเป็ นอินเดีย แล ้วคุณจะหลงรักดินแดนภารตะแห่งนี้
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
19.30 น.
22.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ทำ่ อำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 สำยกำรบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกจัดเตรี ยมเอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระให้ กบั ท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใช้ เวลำบินประมำณ 4.10
ชัว่ โมง) (ไม่มีบริ กำรอำหำรบนเครื่ อง)

เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ท - พระรำชวังหลวง –
วันที่ 2
ฮำวำ มำฮำล
01.15 น.

เช้ ำ

กลำงวัน

3

เดินทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติอนิ ทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรศุลกำรกรและรับกระเป๋ ำเรี ยบร้ อย
แล้ ว (เวลำท้ องถิ่นช้ ำกว่ำประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง) จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั โรงแรมทีเ่ มืองเดลลี เพื่อไม่ให้ ทำ่ นต้ อง
นัง่ หลับบนรถตลอด ไม่ลำบำก และ ไม่เหนื่อยเกินไป
โรงแรม Delhi Hotel หรือเทียบเท่ ำ,เมืองเดลลี
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรภำยในโรงแรม
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรี ยกเมืองนี ้ว่ำ จัยปูร์ หรื อ
จัยเปอร์ รัฐรำชสถำนได้ ชื่อว่ำ นครสีชมพู (Pink city) เป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ ำซึ่งทันสมัยสุดของรัฐรำชสถำน สิ่งที่น่ำสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และ สิ่งก่อสร้ ำงดังเดิ
้ ม รวมทังประตู
้
เมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภำพค่อนข้ ำง
สมบูรณ์ นอกจำกนี ้สีชมพูของเมืองก็กลำยเป็ นเอกลักษณ์ จนทำให้ เมืองนี ้เป็ นจุดหมำยของนักท่องเที่ยวจำกทัว่ โลก นับว่ำ
เป็ นหนึง่ ในเมืองยอดฮิตสำหรับกำรท่องเที่ยวอินเดีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนนั่งรถขึน้ รถจี๊ปขึน้ สู่พระรำชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ท (Amber Fort) ตังโดดเด่
้
นอยู่บนผำหินเหนือทะเลสำบเมำตำ
(Maota) สร้ ำงโดยมหำรำชำ มำน สิงห์ที่ 1 โดยรอบเป็ นกำแพงขนำดใหญ่ หรื อ ใช้ เป็ นป้อมปรำกำร เป็ นสถำปั ตยกรรมซึ่ง
ผสมผสำนกันระหว่ำงศิลปะฮินดูและศิลปะรำชปุตอันเป็ นเอกลักษณ์ ควำมสวยงำมของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภำยในกำแพง
คือส่วนของพระรำชวัง ที่แบ่งเป็ นทังหมด
้
4 ชัน้ โดยภำยในเป็ นหมู่พระที่นงั่ ซึ่งสร้ ำงจำกหินทรำยสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
นัง่ ภำยในป้อม ประกอบด้ วยท้ องพระโรง, ท้ องพระโรงส่วนพระองค์ , พระตำหนักซึ่งเป็ นห้ องทรงประดับกระจกสำหรับมหำ
รำชำ และ ตำหนักอยู่บนชันสอง
้
รวมถึงสวนจำร์ บำค (Charbagh) ซึ่งเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรู ปดำวแฉกแบบโมกุลคัน่ กลำง
ระหว่ำงอำคำร ,พระตำหนักที่ใช้ กำรปรั บอำกำศภำยในพระตำหนักให้ เย็นลงด้ วยกำรทำให้ ลมเป่ ำผ่ำนรำงนำ้ ตกที่มีอยู่
โดยรอบภำยในพระตำหนัก ทำให้ ภำยในตำหนักนี ้มีอำกำศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี ้เคยเป็ นที่ประทับของรำชปุต มหำรำชำ และ
พระรำชวงศ์ของอำเมร์ ในอดีต
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จำกนันน
้ ำท่ำนเข้ ำสูต่ วั เมืองชัยปุระ เพื่อชมพระรำชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็ นพระรำชวังของมหำรำชใจสิงห์ (Jai
Singh) พระรำชวัง ถูกสร้ ำงขยำยออกในสมัยหลัง ปั จจุบนั ได้ รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้ วย
4 ส่วนที่น่ำสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระรำชวังส่วนที่สองเป็ นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย์
และมเหสี ซึ่งมีกำรตัดเย็บอย่ำงวิจิตร ส่วนที่สำมเป็ นส่วนของอำวุธ และชุดศึกสงครำม ที่จัดแสดงไว้ อย่ำงน่ำทึ่งมำกมำย
หลำยหลำก บำงชิ ้น ก็เป็ นอำวุธได้ อย่ำงน่ำพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภำพวำด รู ปถ่ำย และรำชรถ พรมโบรำณ ซึ่ง
ได้ รับกำรจำรึกไว้ ในประวัติศำสตร์ ตรงกลำงอำคำรมีหม้ อน ้ำขนำดมหึมำ 2 ใบ ทำจำกโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนำดใหญ่
ที่สดุ ในโลก เชื่อกันว่ำเป็ นหม้ อน ้ำที่กษัตริ ย์ Madho Singh ได้ รับมำจำกงำนรำชำภิเษกของพระเจ้ ำเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน ้ำ
จำกแม่น ้ำคงคำอันศักดิ์สทิ ธิ์

หลังจำกนันน
้ ำท่ำนชมภำยนอกของ ฮำวำ มำฮำล หรื อ พระรำชวังสำยลม (Hawa Mahal) สร้ ำงในปี ค.ศ.1799 โดยมหำ
รำชำสะหวำย ประธำป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลำล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมำจำกรูปทรงของมงกุฏพระนำรำยณ์ โดยมีสงิ่ ก่อสร้ ำงที่โดดเด่นคือ บริ เวณด้ ำนหน้ ำอำคำรมีหน้ ำบันสูงห้ ำชันและมี
้
ลักษณะคล้ ำยรังผึ ้งสร้ ำงจำกหินทรำยสีแดงสดฉลุหินให้ เป็ นช่องหน้ ำต่ำงลวดลำยเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้ ำต่ำงถึง 953 บำง
แต่ปิดไว้ ด้วยหินทรำยฉลุทำให้ นำงในฮำเร็ มพระสนมที่อยูด่ ้ ำนในสำมำรถมองออกมำข้ ำงนอกได้ โดยที่คนภำยนอกมองเข้ ำไป
ข้ ำงในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่ำงคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นที่มำของชื่อ “Palace Of Wind”
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ค่ำ
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ
โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ ำ,เมืองชัยปุระ

วันที่ 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรำ – อัครำ ฟอร์ ด - ทัชมำฮำล
เช้ ำ

กลำงวัน

5

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็ นอันดับ 1
ของเมืองชัยปุระ วัดนี ้สร้ ำงขึ ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 18 ตังอยู
้ ่ใจกลำงเมือง บริ เวณเนินเขำเล็กๆ
พระวิหำรแห่งนี ้เปรี ยบเสมือนชีวิตแห่งกำรค้ นหำควำมสุขนิรันดร์ ซึง่ พระพิฆเนศวรช้ ำงหัวเทพในศำสนำฮินดูถือว่ำเป็ นพระเจ้ ำ
แห่งควำมเป็ นมงคลปั ญญำ ควำมรู้ และควำมมัง่ คัง่ วัดพระพิฆเนศแห่งนี ้เป็ นที่นิยมมำกที่สดุ ของนักท่องเที่ยวทังชำวอิ
้
นเดีย
และชำวต่ำงชำติ เชิญท่ำนขอพรจำกองค์พระพิฆเนศตำมอัธยำศัย

หลังจำกนันน
้ ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอัครำ (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ต่อจำก ในยุคสมัยที่ยงั เรี ยกชื่อว่ำ "ฮินดู
สถำน" เมื่อรำวศตวรรษที่ 16 เป็ นศูนย์กลำงปกครองของอินเดีย สมัยรำชวงศ์ โมกุล (Mughal Empire India) เมืองอัครำ
(Agra) ตังอยู
้ ่ริมแม่ นำ้ ยมุนำ (Yamuna River) เมืองที่เป็ นสถำนที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์ สถำนแห่ งควำมรั ก ทัชมำฮำล (Taj
Mahal) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกที่เรำรู้จักกันเป็ นอย่ ำงดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำท่ ำนเข้ ำชมอักรำฟอร์ ด (Agra Fort) ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริ มแม่น ้ำยมุนำสร้ ำงโดยพระ
เจ้ ำอัคบำร์ มหำรำชแห่งรำชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทังพระรำชวั
้
งที่ประทับและเป็ นป้อมปรำกำร ได้ มีกำรก่อสร้ ำง
เพิ่มเติมมำเรื่ อย จนมำสำเร็ จเสร็ จสิ ้นในรัชสมัยของพระเจ้ ำชำห์ จำฮำน (Shah Jahan) จนพระรำชวังแห่งนี ้มีขนำดใหญ่โต
มีอำคำรมำกถึง 500 อำคำร นำท่ำนเข้ ำชมป้อมผ่ำนประตู อำมรรสิงห์ ส่วนที่เป็ นพระรำชวัง ผ่ำนลำนสวนประดับ อ่ำงหิน
ทรำยสีแดงขนำดยักษ์ สำหรับสรงน ้ำ ท่ำนจะได้ เห็นสถำปั ตยกรรมสำมยุคสมัยตำมรสนิยมที่แตกต่ำงกันของสำมกษัตริ ย์ เข้ ำ
ชมด้ ำนในพระตำหนักต่ำงๆที่สลักลวดลำยศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจำกศิลปะอินเดีย ผสมผสำนกับศิลปะเปอร์ เซีย นำชม
ห้ องที่ประทับของกษัตริ ย์ ,พระโอรส, พระธิดำและองค์ตำ่ งๆ ชมพระตำหนัก มำซัมมัน บูร์ช มีเฉลียงมุขแปดเหลีย่ มซึง่ สำมำรถ
มองเห็นชมทิวทัศน์ลำน ้ำยมุนำและทัชมำฮำลได้ นำชมบริ วเณ Diwan-i-Am หรื อ ท้ องพระโรง ที่ชนบนด้
ั้
ำนหนึ่งเคยเป็ นที่
ประดิษฐำนบัลลังก์ นกยูง (Peacock Throne) อันยิ่งใหญ่ (ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอิหร่ำน)
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จำกนัน้ นำท่ ำนเข้ ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal) สถำปั ตยกรรมแห่งควำมรักที่สวยที่สดุ ในโลก ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกและเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก สร้ ำงขึ ้นเป็ นอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ ำ
ชำห์ จำฮำน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มำฮำล (Mumtaz Mahal) โดยสร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 1631 นำท่ำนเดินสู่
ประตูสสุ ำนที่สลักตัวหนังสือภำษำอำระบิคที่เป็ นถ้ อยคำอุทิศและอำลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รักที่จำกไป นำท่ำนถ่ำยรู ปกับลำน
น ้ำพุที่มีอำคำรทัชมำฮำลอยู่เบื ้องหลัง นำท่ำนเข้ ำสู่ตวั อำคำรที่สร้ ำงจำกหินอ่อนสีขำวบริ สทุ ธิ์จำกเมืองมกรำนะ ที่ประดับ
ลวดลำยด้ วยเทคนิคฝั งหินสีต่ำงๆ ลงไปในเนื ้อหิน ที่เป็ นสถำปั ตยกรรมชิ ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่ำงจำกเปอร์ เซีย โดย
อำคำรตรงกลำงจะเป็ นรู ปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสำล้ อมรอบ ตรงกลำงด้ ำนในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนำงมุมตัซ มำฮำล และ
พระเจ้ ำชำห์จำฮัน ได้ อยูค่ เู่ คียงกันตลอดชัว่ นิรันดร์ ทัชมำฮำลแห่งนี ้ใช้ เวลำก่อสร้ ำงทังหมด
้
12 ปี โดยสิ ้นเงินไป 41 ล้ ำนรู ปี มี
กำรใช้ ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่ำงๆ ของอำคำร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้ คนงำนกว่ำ 20,000 คน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ
โรงแรม The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่ ำ,เมืองอักรำ

วันที่ 4 อักรำ – เดลลี – กุตุบมีนำร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนำมบิน
เช้ ำ
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รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่กรุ งนิวเดลลี (New Deli) ที่มีประวัติศำสตร์ อนั ยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี และเป็ นศูนย์กลำงกำรปกครอง
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กลำงวัน

ค่ำ

ของอำณำจักรอินเดียโบรำณ 7 อำณำจักร ต่อมำในปี 1857 อังกฤษได้ เข้ ำมำมีบทบำทในกำรปกครองประเทศอินเดียและได้
ย้ ำยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตำ และได้ ย้ำยกลับมำเป็ นเมืองหลวงอีกครัง้ หนึ่งในปี 1911 หลังจำกอินเดียได้ รับเอกรำชจำก
ประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้ มีกำรสร้ ำงสถำนที่ทำกำรรำชกำรโดยสร้ ำงเมืองใหม่ชื่อว่ำ “นิวเดลลี”
รับประทำนอำหำรกลำง
นำท่ ำนเข้ ำชมกุตุบมีนำร์ (Qutb Minar) เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สดุ แห่งหนึ่งของกรุ งนิวเดลี ได้ รับสถำนะมรดกโลกเมื่อ
พ.ศ. 2536 เป็ นหอสูงที่สร้ ำงด้ วยหินทรำยแดง (เช่นเดียวกับสุสำนหุมำยูน ) และหินอ่อนเป็ นทรงเสำสูงปลำยฐำนกว้ ำง 14
เมตรเศษ ส่วนชันบนสุ
้
ดยอดกว้ ำง 2.7 เมตร มีควำมสูง 72.5 เมตร (ประมำณตึกสูง 20 ชัน)
้ จำกนันน
้ ำท่ำนผ่ำนชม ประตูชัย
(India Gate) เป็ นอนุสรณ์สถำนของเหล่ำทหำรหำญที่เสียชีวิตจำกกำรร่ วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ 1 และ
สงครำมอัฟกำนิสถำน ประตูชยั แห่งนี ้จึงถือได้ วำ่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งหนึง่ ของกรุ งนิวเดลลี โดยซุ้มประตูแห่งนี ้มีสถำปั ตยกรรม
คล้ ำยประตูชยั ของกรุงปำรี สและนครเวียงจันทน์ ซึ่งมีควำมสูง 42 เมตร สร้ ำงขึ ้นจำกหินทรำยเมื่อปี คริ สต์ศกั รำชที่ 1931 บน
พื ้นผิวของประตูชยั แห่งนี ้จะปรำกฏรำยนำมของทหำรที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริ เวณใต้ โค้ งประตูจะปรำกฏคบเพลิงที่ไฟ
ไม่เคยมอดดับเพื่อเป็ นกำรรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครำมอินเดีย -ปำกีสถำน เมื่อปี คริ สต์ศกั รำชที่ 1971 มีทหำรยำมเฝ้ ำบริ เวณ
ประตูชยั ตลอดเวลำเพื่อป้องกันกำรก่อวินำศกรรม นำท่ำนสู่ ตลำดจันปำท (JanpathMarket) อิสระให้ ท่ำนเลือกซื ้อสินค้ ำ
พื ้นเมืองและงำนหัตถกรรมต่ำงๆ เช่น ผ้ ำไหมอินเดีย, เครื่ องประดับอัญมณี, ไม้ จนั ทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้ ำน
ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงไม่ไปตลำดจันปำทหำกมีเวลำไม่เพียงพอ**

รับประทำนอำหำรค่ำ
ได้ เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสูท่ ำ่ อำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี

วันที่ 5

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)

01.55 น.
07.15 น.

นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305
เดินทำงกลับถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภำพ
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อัตรำค่ ำบริกำร : India Here we go
เสน่ ห์แห่ งนครสีชมพู กับ ตำนำนรั กทัชมำฮำล 5 วัน 3 คืน BY (XW)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ ำน
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

พักเดี่ยว
ท่ ำนละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ ำนละ

วันที่ : 7-11 พ.ย. 62

17,990

17,990

17,990

4,900

7,990

วันที่ : 14-18 พ.ย. 62

17,990

17,990

17,990

4,900

7,990

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

17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990

17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990

17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
16,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
18,990
18,990
18,990
18,990

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

7,990
7,990
8,990
8,990
8,990
8,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
7,990
7,990
7,990
7,990
7,990
7,990
7,990
7,990
8,990
8,990
8,990
8,990

กำหนดกำรเดินทำง

21-25 พ.ย. 62
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
5-9 ธ.ค. 62
12 – 16 ธ.ค. 62
19-23 ธ.ค. 62
26-30 ธ.ค. 62
9-13 ม.ค. 63
14-18 ม.ค. 63
16-20 ม.ค. 63
21-25 ม.ค. 63
23-27 ม.ค. 63
28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63
4-8 ก.พ. 63
6-10 ก.พ. 63
11-15 ก.พ. 63
13-17 ก.พ. 63
18-22 ก.พ. 63
20-24 ก.พ. 63
25 -29 ก.พ. 63
27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63
3-7 มี.ค. 63
5-9 มี.ค. 63
10-14 มี.ค. 63
12-16 มี.ค. 63
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วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

17-21 มี.ค. 63
19-23 มี.ค. 63
24-28 มี.ค. 63
26-30 มี.ค. 63
31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63

18,990
18,990
18,990
18,990
18,990

18,990
18,990
18,990
18,990
18,990

18,990
18,990
18,990
18,990
18,990

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

8,990
8,990
8,990
8,990
8,990

รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำอินเดีย ท่ ำนละ 1,800 บำท
รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ท่ ำน/ทริป

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1.

2.

3.

ในกรณี ที่ลูกค้ ำต้ องกำรออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลควำมถูกต้ องของรำยกำรทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลำนัดหมำยทัวร์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
3.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้ จำ่ ยทังหมด
้
3.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้ จำ่ ย ท่ำนละ 10,000 บำท
3.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ ำใช้ จำ่ ยทังหมด
้

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ ำท่ำนใดสนใจซื ้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทำงเจ้ ำหน้ ำที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
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ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรื อน้ อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรื อมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]

7.

รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเป๋ ำเดินทำงน ้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถ้ ำมี น ้ำหนักเกินกว่ำตำมที่
สำยกำรบินกำหนด ท่ำนต้ องชำระเอง
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำ Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใช้ เวลำ 5 วันทำกำร ท่ำนละ
1,800 บำท
ค่ำทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่ องดื่ม, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ดฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป

หมำยเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อำจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ำรณ์ ที่ เ กิ ด จำกสำยกำรบิ น ภั ย ธรรมชำติ
เหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบตั ิเหตุ,
ควำมเจ็บป่ วย, ควำมสูญหำยหรื อเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ ำ เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่ทำ่ นได้ ชำระไว้ แล้ วไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ำมเข้ ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรื อเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้ สำรองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี ้อำจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
รำคำนี ้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
กรณี เ กิ ด ควำมผิ ด พลำดจำกตัว แทน หรื อ หน่ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ำรยกเลิ ก ล่ำ ช้ ำ
เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำกสำยกำรบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงำนที่ให้ บริ กำร บริ ษัทฯจะ
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ดำเนิ นโดยสุดควำมสำมำรถที่ จ ะจัด บริ กำรทัว ร์ อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ ส ำหรั บ
ค่ำบริกำรนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในกำรให้ คำสัญญำใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนัน้
9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทำงบริ ษัทฯจะ
จัด หำรำยกำรเที่ ยวสถำนที่ อื่ น ๆมำให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ำรจัด หำนี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท รำบ
ล่วงหน้ ำ
10. ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทำงบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สำหรั บผู้ท่ มี ีควำมประสงค์ ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำอินเดีย Multiple แบบออนไลน์
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำอินเดียสำหรั บผู้ท่ ถี ือพำสสปอร์ ตไทย
1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้ องมีหน้ ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
อำยุใช้ งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง *กรุ ณำถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสำรบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หำย*
2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ ำตรงขนำด 2x2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขำวเท่ำนัน้ จำนวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ำยจำกร้ ำน
ถ่ำยรูปเท่ำนัน้ รูป (ห้ ำมสวมแว่นตำหรื อเครื่ องประดับ, ไม่ใส่ชดุ ข้ ำรำชกำรหรื อเครื่ องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรูปสติก๊ เกอร์ รวมถึงห้ ำมใช้ รูปที่ถ่ำยเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ ม

*** เอกสำรกำรยื่นขอวีซำ่ อินเดียแบบออนไลน์
สำมำรถรองรับไฟล์นำมสกุล JPG, PNG, PDF ขนำดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณำแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้ อควำมหรื อเนื ้อหำต้ องครบถ้ วนและมีควำมชัดเจนเท่ำนัน้ ***
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