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ขอเชิญท่านชืน่ ชมความงดงามของสิง่ มหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ทผ่ี ชู้ ายคนหนึ่ง
มอบให้แก่หญิงอันเป็ นทีร่ กั แม้รา่ งกายได้ดบั สลายไปแล้ว แต่อนุสรณ์สถานแห่งแห่งนี้และความรักของพระองค์กย็ งั ตรา
ตรึงให้คนทัวโลกได้
่
กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึงความรักอันนิรนั ดร ...อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชัยปุระ รัฐราชสถาน ทีต่ งั ้ อยูท่ างตะวันตกของอินเดีย ได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมืองสี
ชมพู เนื่องจากทัง้ เมืองบ้านเรือนถูกทาด้วยสีชมพูทงั ้ หมด ชัยปุระได้รบั การสถาปนาเป็ นราชธานีของแคว้นราชาสถาน
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1728 ในสมัยของ มหาราชาไสวชัยสิงห์ท่ี 2 โดยได้โปรดให้ยา้ ยราชธานีจากเดิมทีแ่ อมเบอร์ฟอร์ต ห่างไป
11 กิโลเมตรซึง่ อยูบ่ นเนินเขาสูง ลงมายังบริเวณทีร่ าบ ซึง่ เป็ นตาแหน่งของชัยปุระ ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นเมืองหลวง
และเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในแคว้นราชสถาน

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้
**พิเศษ** หัวหน้ าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มือ้
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*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
อาทิ น้า้ พริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้า้ พริกกะปิ ปลาทูนา่ ผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ย้าปลากระป๋อง มาม่า เครือ
่ งข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้า้ มะตูม น้า้ เก๊กฮวย น้า้ ขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

วันบิน
วันแรก
วันที่สี่

เมืองต้นทาง
กรุงเทพฯ
เดลลี

ตารางเที่ยวบิน
เมืองปลายทาง
CODE
เดลลี
BKK – DEL
กรุงเทพฯ
DEL – BKK

เที่ยวบิน
AI 333
AI 334

ราคาสาหรับแพ็คเก็จ เดิ นทางได้ตงั ้ แต่ 2 ท่านขึน้ ไป กาหนดวันเดิ นทางเองได้
ตารางวันเดิ นทาง
วันเดิ นทาง
จานวน/ กรุป๊
ราคา
ลูกค้ากาหนดวันเดิ นทางเองได้เลยค่ะ
2 ท่าน
32,924 บาท
ไม่มีเสริ มอาหารไทยสาหรับแพ็คเก็จ
4 - 6 ท่าน
30,924 บาท
7 – 9 ท่าน
29,924 บาท
ตารางวันเดิ นทาง สาหรับกรุป๊ เดิ นทางตัง้ แต่ 15 ท่านขึน้ ไป
วันเดิ นทาง
จานวน/ กรุป๊
ราคา
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
15 – 20 ท่าน
32,924 บาท
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
15 – 20 ท่าน
32,924 บาท
9-12,16-19,23-26 มีนาคม 2561
15 – 20 ท่าน
32,924 บาท
12-15,19-22 ตุลาคม 2561
15 – 20 ท่าน
32,924 บาท
1 – 4,7-10 ธันวาคม 2561
15 – 20 ท่าน
32,924 บาท
28 – 31,29 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
15 – 20 ท่าน
35,924 บาท

เวลาบิน
08.50 – 12.05
23.00 – 04.40

พักเดี่ยว
4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท

พักเดี่ยว
4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท
5,500 บาท

โปรดทำควำมเข้ำใจและร ับเงือ
่ นไข :
้ ไป มีห ัวหน้ำท ัวร์คนไทย**เดินทำงไป-กล ับ พร้อม
**กรุป
๊ คอนเฟริมออกเดินทำง 15 ท่ำน ขึน
คณะ หำกคณะเดินทำง 10-14 ท่ำน ออกเดินทำง ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์คนไทย หำกต้องกำร ห ัวหน้ำท ัวร์
คนไทย ทำงบริษ ัทฯ ขอเก็บเพิม
่ 3,000 บำท/ท่ำน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี เมืองอัครา
06:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR
INDIAN พิ เศษ!! บริ การอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
08:50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333
12:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอิ นเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30
ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารอาหารจีน
บ่าย
นาชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึน้ โดยองค์กร BAPS ในเดลลีซง่ึ ผสมผสานลักษณะทางสถาปั ตยกรรมอัน
หลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมด 5ปี ใช้ชา่ งศิลปะและสถาปนิกจานวน 7,000 คน
เป็ น สถาปั ตยกรรมอันน่าทึง่ สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ชื่อเต็มว่า สวามินารายัน อัคชาร์ดาม ซึง่
หมายถึง สถานทีพ่ านักอันเป็ นนิรนั ดรของท่าน Bhagwan สวามินารายัน (1781-1830) ผูน้ าด้านจิต
วิญญาด้านวัฒนธรรมอินเดีย ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ายมุนา ในเมืองเดลลี มีพน้ื ที่ 100
เอเคอร์ วัดอัคชาร์ดาม มีการจัดแสดง เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ของชนชาติอนิ เดีย ประวัตขิ องท่านสวามินารา
ยัน ศิลปะประเพณีวฒ
ั นธรรมอันรุง่ เรืองของชนชาติอนิ เดีย ภูมปิ ั ญญา สถาปั ตยกรรม และความเชื่อจิต
วิญญาณ วัดสวามินารายัน อัคชาร์ดาม ได้รบั แรงบันดาลใจโดยสาวกประมุขสวามิมหาราช เพือ่ เติมเต็ม
ความหวังของท่านศาสดา วัดอัคชาร์ดามวางศิลากฤษ์เมือ่ วันที่ 8 นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองอัครา เมืองที่
เป็ นสถานทีต่ งั ้ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์
โมกุล เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง
่
ค่า
รับประทานอาหารค่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
พักที่
Hotel at Agra The Retreat ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลทีม่ ตี ่อนางอันเป็ นทีร่ กั ยิง่
มหารานีมมุ ตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักทีบ่ ริสทุ ธิ ์นิรนั ดร์ตลอดกาลและ
หินทรายสีแดงแสดงถึงความรักทีม่ นคงต่
ั ่ อพระนางเพียงผูเ้ ดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานา
ชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ชมวิวแม่น้ายมุนาทีไ่ หลผ่านด้านหลัง และชมสถานทีจ่ ะสร้างแบล็คมาฮาล
ทีส่ ร้างแต่ยงั ไม่เสร็จ ให้เป็ นคูก่ นั กับทัชมาฮาล ชมอภิ มหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ ายมุนา สร้าง
ในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กาแพงป้ อมสร้างจากหินทราย มีตาหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็ น
ศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปั จจุบนั เหลืออยูห่ ลังเดียว คือ ชาหังคีรมี าฮาล เป็ นทีป่ ระทับของชายาฮินดูของ
พระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปั ตยกรรมจึงเป็ นแบบอินเดียแท้ ครัน้ ถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้
รือ้ ถอนตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพือ่ สร้างวังทีป่ ระทับใหม่ ลักษณะเป็ นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึง
หอแปดเหลีย่ ม มุสซามานบูรช์ ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นทีซ่ ง่ึ ชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ ามองทัชมาฮาลไป
จวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชพี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุทเ่ี รียกเมืองนี้วา่ นครสีชมพูนนั ้ เพราะเป็ นสีทก่ี ษัตริย์
พอพระทัยมากและเมือ่ ครัง้ ทีเ่ จ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สงให้
ั ่ ประชาชน
ทาสีบา้ นเรือนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพือ่ ต้อนรับเจ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษจนทาให้เจ้าฟ้ าทรงพอพระทัย
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มากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
่
ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปรุ ะสิ กรี เมืองทีพ่ ระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึน้ เพือ่ หวังจะให้เป็ นเมืองหลวง
ใหม่แต่เนื่องจากเป็ นเมืองทีไ่ ม่มแี ม่น้าไหลผ่าน ทาให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยูไ่ ด้จงึ ได้ทง้ิ เมืองและย้ายไปตัง้
เมืองหลวงทีเ่ มืองอัครา แต่ถงึ เมืองจะทิง้ ร้างไว้นานก็ยงั คงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็น
แนวความคิด ทีจ่ ะรวมทุกศาสนาเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์
และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาทีแ่ ตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่กส็ ามารถอยูร่ ว่ มกันได้
ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็ นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
ค่า
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
พักที่
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เมืองชัยปุระ เมืองเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวิ นด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่งสายลม ซึง่ สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปนู แห้ง
สถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ ์ในราช
สานักแอบมองดูชวี ติ ความเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่างๆ โดยทีบ่ ุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น
สตรีเหล่านัน้ ได้ และนัน่ คือทีม่ าของคาว่า “ฮาวา” ซึง่ แปลว่าสายลม ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัยปูรเ์ มืองสีชมพู
ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึง่ เดิมเคยเป็ นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยูบ่ นเนินเขาสูง
ตรงตาแหน่งเดิมทีเ่ คยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึน้ โดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี
ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ ลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบทีด่ ขี องสถาปั ตยกรรมแบบราช
ปุต Rajput เป็ นป้ อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยูเ่ บือ้ งล่าง แวดล้อมด้วย
ชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมือ่ มองลงมาจากป้ อมเป็ นสิง่ ทีน่ ่าประทับใจมาก (นาท่านนังรถจิ
่ ป๊ ขึน้ เพือ่
ความสะดวกและปลอดภัย)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมซิ ตี้พาเลช (City Place) ซึง่ ครอบคลุม พืน้ ทีถ่ งึ 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตัง้ แต่สมัยมหา
ราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรือ่ ยมาเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบราชสถาน ทีแ่ สดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงของใช้สว่ นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยคุ นี้จะไม่มมี หาราชาอีก
ต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้กย็ งั เป็ นสมบัตสิ ว่ นพระองค์ และชาวเมืองจัยปูรบ์ างส่วนก็ยงั นับถือพระองค์อยู่
แม้พระองค์จะไม่มอี านาจใดๆ ออกเดิ นทางสู่เมืองเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
่
เย็น
พักที่

รับประทานอาหารเย็นทีร่ า้ นอาหารไทย
พักที่ Hotel at Delhi ITC Welcom ระดับ 5 ดาว หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ เดลลี กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม ชมวัดพระแม่ลกั ษมี ซึง่ เป็ นวัดทีง่ ดงามตามแบบสถาปั ตยกรรมรูปแบบฮินดู
เป็ นทีบ่ ชู าพระแม่รศั มีและพระนาราย พระแม่รศั มีนนั ้ ถือว่าเป็ นพระแม่แห่งเงินตรา ผูใ้ ดทีไ่ ปขอพรให้กจิ การ
เจริญรุง่ เรือง มัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึน้ โดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรปู ปั น้ และรูปหล่อขององค์เทพ
ต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระแม่ลกั ษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความรา่ รวย และความอุดม
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เทีย่ ง
บ่าย

สมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทามาค้าขาย การ
ประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผหู้ มันบู
่ ชาพระองค์และประกอบความ
ดีอยูเ่ ป็ นนิจ ชมวัดบาไฮ เป็ นวัดที่สวยงามโดดเด่นของศาสนาบาไฮในกรุงเดลี หรือมักเรียกกันทัวไปว่
่ า
“วัดดอกบัว” เพราะโครงสร้างภายนอกมีลกั ษณะเป็ นรูปกลีบดอกบัวบาน 27 กลีบแบ่งเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ ละ 9 กลีบ
สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวซึง่ ดอกบัวนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสะอาดบริสทุ ธิ ์หลุดพ้นจากความสกปรกของ
โคลนตม ศาสนาบาไฮถือกาเนิดจากประเทศเปอร์เชียในต้นคริสศตวรรษที่ 19 โดยศาสดาชื่อBaha ullah ซึง่
เน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมวลมนุษย์ในทุกเชือ้ ชาติศาสนา วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ท่ี างใต้ของเดลีบริเวณเนิน
เขาบาหาปุร์ เริม่ สร้างเมือ่ ปี 1980 และสร้างเสร็จเมือ่ ปี 1986 วัดนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่านชื่อ
Fariburz Sahba จัดว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทม่ี คี วามโดดเด่นและสวยงามม า ก ทีส่ ดุ แ ห่ง ห นึ่ง ข อ
งอินเดียมองเห็นแต่ไกล เพราะตัง้ อยูก่ ลางสวนขนาดใหญ่เนื้อที่ 27 เอเคอร์ (67.5 ไร่)ทีต่ อ้ งใช้เวลาเดิน
ประมาณ 15 นาทีจงึ ถึงตัววัด ผมทราบว่าวัดนี้ ได้รบั ความสนใจมาเยือนจากผูค้ นทุกศาสนาปี ละกว่า4 ล้านคน
เมือ่ เข้าไปภายในโถงอาคารทีส่ ามารถจุผคู้ นได้ถงึ 2,500 คน จะพบกับบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ ไม่มรี ปู บูชาด้าน
ใน มีทน่ี งม้
ั ่ ายาว เหมาะแก่การนังสมาธิ
่
ทาจิตใจให้สงบ และรับอากาศทีส่ ดชื่นเย็นสบายในทุกฤดูกาล เพราะ
ได้รบั ลมเย็นจากสระน้ารอบฐานอาคารทีม่ จี านวน 9 สระทีพ่ ดั ผ่านเข้ามาประดุจพัดลมหรือแอร์ธรรมชาติ
ชมประตูเมืองอิ นเดียเดินไปตามถนนอันใหญ่โตเพือ่ ชมอนุสาวรียข์ องประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อนด้วยการ
นังปิ
่ กนิกบนสนามหญ้าเขียวชอุ่มเยีย่ มชมประตูเมืองอินเดีย อนุสาวรียแ์ ห่งชาติของอินเดียซึง่ อุทศิ ให้กบั เหล่า
ทหารผูเ้ สียสละชีวติ ตื่นตาไปกับการออกแบบสุดอลังการ ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต
พร้อมทัง้ สนุกกับการปิ กนิกและการเล่นเกมบนสนามหญ้าสีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุม้ โค้งสูง 138 ฟุต (42
เมตร) สร้างขึน้ เพือ่ เป็ นเกียรติแก่ทหารอินเดียนับหมืน่ นายทีเ่ สียชีวติ ในการเข้าร่วมกองทัพอังกฤษในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 นอกจากนี้คุณจะพบการสลักชื่อทหารกว่า 13,000 นายทีเ่ สียชีวติ ในสงครามอัฟกันเมือ่ ปี
1919 ด้วย ด้านล่างซุม้ ประตูเป็ นแท่น Amar Jawan Jyoti ซึง่ มีเปลวไฟทีจ่ ุดไว้ไม่เคยดับเพือ่ เป็ นการราลึกถึง
ทหารทีไ่ ม่รชู้ อ่ื ซึง่ เสียชีวติ ในสงครามต่างๆ ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึง่ เป็ นตึกทีส่ ร้างตามแบบสถาปั ตยกรรม
อังกฤษเพือ่ เป็ นทีท่ าการของนายกรัฐมนตรี และเป็ นทีต่ งั ้ ของกระทรวงต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร
ชมมัสยิ ด จามา เดลลี อินเดียตัง้ อยูใ่ กล้กบั พระราชวัง Red Fort และอยูใ่ กล้บริเวณชุมชนตลาดเก่าจันทนี
จัตุรสั ของเมืองเดลีเก่าเป็ นมัสยิดทีส่ วยงาม และใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศอินเดียสูง 65 เมตร กว้าง 35 เมตร
พืน้ ทีล่ านหน้ามัสยิดขนาดกว้างยาว 91 เมตร สามารถจุผคู้ นได้กว่า 25,000 คนมัสยิดนี้ ถูกสร้างโดยพระเจ้า
ชาห์ จาฮาน (Shah Jahan)แห่งราชวงศ์โมกุล ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1644 และสร้างเสร็จเมือ่ ปี 1658มองจากระยะไกล
สามารถมองเห็นโดมรูปทรงหัวหอมขนาดใหญ่3 โดม หอสูงโดยรอบ 4 มุม และหอสูงมินาเรท์ 2 หอทีส่ ร้าง
ด้วยหินทรายแดง และหินอ่อนความสูง 40 เมตรตัวมัสยิดมีประตูเข้า 3 ประตู คือด้านเหนือ ใต้ และตะวันออก
ก่อนเข้าประตูมสั ยิดต้องเดินขึน้ สเต็ปบันไดหลายสิบขัน้ และต้องถอดรองเท้าฝากไว้ดา้ นนอก และหากจะ
ถ่ายรูปด้านในมัสยิดก็ตอ้ งเสียเงินด้วย ชมสุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb)เดลลี อิ นเดียสุสานหุมายุน
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็ นสถาปั ตยกรรมยุคแรกๆ ของราชวงศ์โมกุล จัดสร้าง
โดย Haji Begum พระราชินีแห่งหุมายุนในปี ค.ศ.1565 เพือ่ เป็ นสุสานของหุมายุน จักรพรรดิ ์องค์ทส่ี องแห่ง
ราชวงศ์โมกุล สุสานนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเปอร์เชียชื่อ Mirak Mirza Ghiyas มีทางเท้า และสระน้า
ด้านหน้า นาไปสูต่ วั อาคารสุสาน 3 ชัน้ ชัน้ บนสุดมีโดมขนาดใหญ่ตรงกลาง และมีฉตั รขนาดเล็กลงมาล้อมรอบ
ภายในโถงสุสานมีหลุมฝั งพระศพของหุมายุน รวมทัง้ หลุมพระศพของพระราชวงศ์อกี หลายพระองค์ สุสานนี้
นับว่ามีความงดงามกลมกลืน และสมมาตรทางสถาปั ตยกรรมมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุงเดลี จนเจ้าหน้าที่
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ประจาทีน่ ่ีเรียกสุสานหุมายุนนี้วา่ “ทัชมาฮาลแห่งเดลี” โดยเทียบเคียงกับสุสานทัชมาฮาลอันงดงามทีเ่ มืองอัก
ราซึง่ สร้างทีหลังกว่า 70 ปี ชมหอคอย กุตบั มิ นาร์ กุตบั มีนาร์ คือ หอคอยทีต่ งั ้ อยูใ่ นกรุงนิวเดลี เป็ นหอที่
มีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สร้างขึน้ จากหินทรายสีแดง และมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางอยูท่ ่ี 14.32 เมตร กุตบั มีนาร์ (กุตบั -ชื่อของกษัตริย์ กุตบั อุดดินไอบัก มีนาร์-หอ
สูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริยฮ์ นิ ดู สตัมภ์-เสา) เป็ นหอสูงทีน่ ่าจะถือเป็ นเครือ่ งหมาย
ของเดลี เป็ นถาวรวัตถุทม่ี คี วามงามได้สดั ส่วน ภายนอกเป็ นหินทรายสีแดง สร้างเป็ นลูกฟูกขึน้ ไปอย่างเกลีย้ ง
เกลา ซึง่ ได้มกี ารสร้างต่อกันขึน้ ไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็ นอักษรอาระบิกจากบทสวด
ในพระคัมภีรโ์ กหร่าน
เย็น
รับประทานอาหารเย็นทีร่ า้ นอาหารจีน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ทา่ อากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เทีย่ วบินที่ AI 334
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
04:40 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
ค่าบริ การรวม :
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า
• ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ทค่ี อยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริ การไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐ สาหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ ไป
** หากเดินทาง 4 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 60 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
** หากเดินทาง 6 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 50 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
** หากเดินทาง 8 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 40 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วนั ละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริการยกกระเป๋ า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
• ค่าวีซ่าทีม่ คี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้ าหนังสือเดิ นทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รปู ถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอิ นเดีย

รหัสทัวร์ : THT20-AI-IN-16FEB-29DEC18H
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ที่
จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจ
คนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้
ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน•รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้
สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่
ถึง 15 ท่าน•การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

