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รำยละเอยีดกำรเดนิทำง  

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเดล ี– พพิธิภัณฑ์มหำตมคำนธี – วดัอคัรชำดำม – กุตับมีนำร์    

เมืองอคัรำ                                                                    (-/L/D) 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่ง
ประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ C สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่
บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่  เมอืงนิวเดลล ี ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่ TG 323 

  ***สายการบนิสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครือ่งได้ 30 กก. และถอืขึน้
เครือ่งได ้ 7 กก./มอีาหารเสิรฟ์บนเครือ่ง*** 

09.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินิทริาคานธ ี ประเทศอนิเดยี (เวลา
ทอ้งถิน่ช้ากวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท ี กรุณาปรบันาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิีการ
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  พพิธิภณัฑม์หาตมคานธี ตั้งอยู่บนถนน 
Tees January Marg ภายในประกอบด้วยบ้านพกัทีม่หาตมะคานธอีาศัย
อยู่ในช่วง 144 วนัสุดท้ายของชีวิต ตั้งแต่วนัที่ 9 กนัยายน 
2490 จนกระทั่งถูกลอบสังหารใน วนัที่ 30 มกราคม 2491 
นิทรรศการแสดงภาพชีวประวัติและเรื่องราวการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรยีกร้องเอกราช อนุสรณส์ถาน ณ บรเิวณทีม่หาตมะคานธเีสียชวีติ 
รูปปั้นมหาตมะคานธี เปลวเพลิงเป็นเครื่องร าลึกถึงมหาตมะคานธี 
กลองสันตภิาพ ห้องจดัแสดงตุ๊กตาจ าลองเรือ่งราวชีวติของมหาตมะ
คานธ ี ภายในบรเิวณอาคารบ้านพกัเป็นทีจ่ดัแสดงส่ิงของเครื่องใช้
ส่วนตวัของมหาตมะคานธี ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบบัที่เขียนด้วย
ลายมอืของมหาตมะคานธ ี และเอกสารอืน่ๆ รวมถงึภาพยนตส์ารคดี
ที่แสดงถึงชีวประวตัิ แนวความคิด และการเคลื่อนไหวเพื่อการ
เรียกร้อง เอกราชของมหาตมะคานธี โดยการใช้ เครื่อ งมือ
โสตทศันูปกรณแ์ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการน าเสนอเรือ่งราวตา่งๆ 
อกีดว้ย   
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จากนั้นน าทา่นชม วดัอคัรชาดาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดทูีม่ี
ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้น านิกาย 
Swaminarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนยร์วมเกี่ยวกบัอารยะธรรม
อนิเดยี และมกีารแสดงนิทรรศการเกีย่วกบัวฒันธรรมและศิลปะตา่งๆ  

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่  กุตบัมนีาร ์ เป็นหอสงูทีถ่อืวา่เป็นเครือ่งหมาย
ของเดลี เป็นถาวรวตัถุที่มีความงามได้ สัดส่วน ภายนอกเป็นหิน
ทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึน้ไปอยา่งเกลีย้งเกลา ซึ่งได้มกีารสร้าง
ต่อกนัขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมยั แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอกัษร
อาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร ์โกหร่าน เดิมพระเจ้าปฤถวีราช 
กษัตรยิฮิ์นดูทรงสร้างหอไว้สูงเพยีง 95 ฟุต เพือ่ให้ลูกสาวขึน้ไปดู
แมน่ ้ายมุนาอนัศักดิสิ์ทธิใ์นขณะสวดมนต ์  และในบรเิวณกุตบัมนีาร ์
ยงัมถีาวรวตัถุเป็นศิลปะฮินดเูดมิ ซึ่งมุสลมิมาสร้างเสรมิเตมิแตง่ให้ ซึ่ง
ปจัจุบนัเป็นทีน่ิยมของคนไปเยีย่มชมไมแ่พห้อกุตบัมนิาร ์ คอื เสาเหล็ก 
ท าด้วยเหล็กอยา่งดไีมเ่ป็นสนิม สัณนิฐานวา่สร้างขึน้หลงัสมยัพระเจ้า
อโศกมหาราช ทีเ่สามคี าจารึกเป็นภาษาสันสกฤต เป็นค าบูชาถวาย
พระวิษณุ การฝังเสาท าได้แน่นหนามาก เล่ากนัว่ากษัตริยมุ์สลิม
พยายามเอาปืนใหญ่ยงิใกล้ ๆ ยงัไม่โค่นไม่ร้าว รอยเสาที่ถูกปืน
ใหญ ่ ยงัปรากฏอยูจ่นทกุวนันี ้

 จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่  เมอืงอคัรา เมอืงเกา่แกเ่มอืงหน่ึงของประเทศ
อนิเดยี เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอนิเดยีสมยัราชวงศ์โมกุล
และเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวอนิเดยีระหวา่งเส้นทาง 

ค า่         บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      พกัที ่ ......................................................................... หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (อคัรา) 
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DAY 2 ทชัมำฮำล – อคัรำฟอร์ท – เมืองชัยปุระ                                            (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าทา่นเดนิทางชม ทชัมาฮาล มรดกโลกทีเ่ป็นอนุสรณส์ถาน
แห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตสั 
โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ประตู
สุสานทีส่ลกัตวัหนังสือภาษาอาระบคิ ทีเ่ป็นถ้อยค าอุทศิและค าอาลยั
ต่อส่ิงอันเป็นที่ร ักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับ ลานน ้าพุที่มี
อาคารทชัมาฮาลอยูเ่บือ้งหลงั แล้วน าทา่นเข้าสู่ตวัอาคารทีส่ร้างจาก
หนิออ่นสีขาวบรสุิทธิจ์ากเมอืงมกรานะ ซึ่งประดบัลวดลายดว้ยเทคนิค
ฝังหนิสีตา่งๆ ลงไปในเนื้อหนิซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่
ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอรเ์ซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูป
โดม ซึ่งจะมหีอคอยส่ีเสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นทีฝ่ังพระศพ
ของพระนางมุมตซั มาฮาล และพระเจ้าชาหจ์าฮัน ทีไ่ด้อยู่คู่เคยีง
กนัตลอดชัว่นิรนัดร ์ โดยทชัมาฮาลแห่งนีใ้ช้เวลากอ่สร้างทัง้หมด 12 
ปี ใช้เงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองค าประดบัตกแต่งส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารหนกั 500 กโิลกรมั ใช้คนงานกวา่ 20,000 คน แลว้
น าทา่นเดนิอ้อมไปด้านหลงัทีต่ดิกบัแมน่ ้ายมุนาทีฝ่ั่งตรงกนัข้ามมพีืน้ที่
ขนาดใหญถ่กูปรบัดนิแล้ว โดยเลา่กนัวา่พระเจ้าชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะ
สร้างสุสานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าด้วยรูปอาคารแบบเดียวกัน
กบัทชัมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่เคยีงข้างกนั แต่ถูกออรงัเซบ ยดึอ านาจ
และน าตวัไปคุมขงัไว้ในป้อมอกัราเสียกอ่น  จากนั้นน าทา่นชม อคั
ราฟอรท์ ตัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ ้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบญัชาของ
พระเจ้าอกับาร ์ ก าแพงป้อมสร้างจากหินทราย มตี าหนักต่างๆ ถงึ 
500 หลงั เป็นศิลปะแบบเบงกาลแีละคุชราต ี ปัจจุบนัเหลอือยู่หลงั
เดยีว คอื ชาหงัครีมีาฮาล เป็นทีป่  ระทบัของชายาฮินดูของพระ
เจ้าอกับาร ์ ลกัษณะสถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท้ ครัน้ถงึสมยั
พระเจ้าชาห ์ จะ ฮาน ทรงมบีญัชาให้รือ้ถอนต าหนกัอืน่ๆลงทัง้หมด 
เพือ่สร้างวงัทีป่ระทบัใหม ่ ลกัษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกบัอสิลาม 
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รวมถงึหอแปดเหลีย่ม มุสซามานบูรช ์ ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีซ่ึ่งชาห ์ จะ 
ฮาน ถูกคุมขงัเอาไว้ และเฝ้ามองทชัมาฮาลไปจวบจนลมหายใจ
สุดทา้ยแห่งพระชนมช์พี   

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่  เมืองชัยปุระ หรือ มหานครสีชมพู โดยในปี 
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์ ได้มรีบัส่ังให้ประชาชนทาสี
ชมพูทบับนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพือ่แสดงถึงไมตรีจิตครั้ง
ต้อนรบัการมาเยอืนของเจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าชายมกุฎราชกุมารของ
องักฤษ ซึ่งภายหลงัคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่ 7 แห่งสหราชอาณาจกัร
และตอ่มารฐับาลอนิเดยีก็ยงัออกกฎหมายควบคุมให้ส่ิงกอ่สร้างภายใน
เขตก าแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดมิ ปัจจุบนัเมืองชยัปุระเป็น
ศนูยก์ลางทางการค้าซึ่งทนัสมยัสุดของรฐัราชสถาน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

     พกัที ่ ......................................................................... หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (ชยัปุระ) 

DAY 3 เมืองชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี ้พำเลส - ฮำวำ มำฮำล - เมืองนิวเดลล ี              (B/L/D)                                                                                    

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  ป้อมแอมเบอร ์ ซึ่งตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหิน
เหนือทะเลสาบ สร้างโดย มหาราชา มาน สิงหท์ี ่ 1 ป้อมปราการ
แห่งนี้มชีื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกนัระหว่างศิลปะ
ฮินดูและศิลปะราชปุตอนัเป็นเอกลกัษณ ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะ
ทางไกล เน่ืองจากมขีนาดก าแพงปราการทีใ่หญแ่ละแน่นหนา พร้อม
ประตูทางเข้าหลายแห่ง และถนนทีปู่ด้วยหินหลายสาย โดยภายใน
ก าแพงเมอืงแบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชั้น โดยภายในเป็นหมู่พระทีน่ั่งซึ่ง
สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่ งภายในป้อม 
ประกอบดว้ย ดวินัออิมั คอื ทอ้งพระโรงกลาง , ดวินัอกิสั คอื ทอ้ง
พระโรงส่วนพระองค ์

ชชีมาฮาล คอื พระต าหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดบักระจกส าหรบัมหา
ราชา และ จยั มานดรี ์ ซึ่งเป็นต าหนักอยูบ่นชัน้สอง, อารมั บกัห ์
ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร 
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และ สุกหน์ิวาส ซึ่งเป็นพระต าหนักทีใ่ช้การปรบัอากาศภายในพระ
ต าหนักให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่าผ่านรางน ้าตกที่มีอยู่โดยรอบ
ภายในพระต าหนกั ท าให้ภายในต าหนกันี้มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ ป้อม
นี้เคยเป็นทีป่ระทบัของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์
ในอดตี (พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวงั โดยรถจีป๊) 
จากนั้นน าทา่นชม ซติี ้ พาเลส ซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจ
สิงห ์ พระราชวงัถูกสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจุบนัได้รวบเป็น
พิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย  4  ส่วนที่
น่าสนใจคอื ส่วนแรกคอืส่วนของพระราชวงั ส่วนทีส่องเป็นส่วนของ
พพิธิภณัฑ ์ ทีจ่ดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์ และมเหสี ซึ่งมกีาร
ตดัเย็บอย่างวจิติร ส่วนทีส่ามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม 
ทีจ่ดัแสดงไว้อย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธได้
อยา่งน่าพศิวง และส่วนทีส่ี่ คอืส่วนของศิลปะภาพวาด รปูถา่ย และ
ราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รบัการจารึกไว้ในประวตัิศาสตร ์ ตรง
กลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 
เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน ้าที่กษัตริย ์ 
Madho Singh ได้รบัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ที่ 7 
ซึ่งบรรจุน ้าจากแมน่ ้าคงคาอนัศักดิสิ์ทธิ ์
จากนั้นน าทา่นชมภายนอก ฮาวา มาฮาล แปลวา่ พระราชวงัแห่ง
สายลม สร้างโดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์ ออกแบบโดย 
ลาล ชนัด ์ อุสถดั โดยถอดแบบมาจากรปูทรงของมงกุฏพระนารายณ ์
โดยมส่ิีงก่อสร้างทีโ่ดดเด่นคอื บรเิวณด้านหน้าอาคารมหีน้าบนัสูงห้า
ชั้นและมลีกัษณะคล้ายรงัผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็น
ช่องหน้าตา่งลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมช่ีองหน้าตา่งถงึ 953 บางแต่
ปิดไว้ด้วยหนิทรายฉลุท าให้นางในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่้านในสามารถ
มองออกมาข้างนอกได้โดยทีค่นภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและ
ประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ 
“Palace Of Wind”    

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่  เมืองนิวเดลลี เมืองหลวง
เกา่แกข่องอนิเดยี   

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

    พกัที ่ ......................................................................... หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เดล)ี 
 

DAY 4 สนำมบินอนิทิรำคำนธี – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)                          (B/-/-)                                                                                    

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่  สนามบนิอนิทริาคานธ ี ประเทศ
อนิเดยี  

11.10  น.   ออกเดนิทางสู่  กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG 324 

16.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ 
 

-------- 

 
อตัรำค่ำบริกำร  

** รำคำนีส้ ำหรับผู้เดินทำงจ ำนวน 20 ท่ำน **  

 

 

วธิกีารช าระเงนิ  ช าระมดัจ า ทา่นละ  15,000 บาท  
 แฟกซห์รอือเีมลห์น้าหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ั่ง(หนงัสือ
เดนิทางมอีายุการใช้งาน 6 เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 
15 วนัท าการ มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

อตัรำนีร้วม 

ก ำหนดวนัเดินทำง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 

 

พกัเดียว 

เดือนตุลำคม – เดือนธันวำคม 2561 28,500 .- 5,000 .- 
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คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ– 
อนิเดยี – กรุงเทพฯ   

ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง 
โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  

คา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น / ห้อง)      
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 
500,000 บาท 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว้ เช่น คา่อาหาร-เครือ่งดืม่, 
คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่มนิิบาร ์ และทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ  

 คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ คา่ทปิพนกังานขบัรถ คา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถืน่ 1,500 บาท 
/ ทา่น  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บ
เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  

 คา่ภาษีตา่ง ๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณทีีลู่กค้าตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี)  

 คา่ปรบัส าหรบักระเป๋าสัมภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด      


