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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนตลุำคม – เดอืนธนัวำคม 2561 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง  

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมืองเดล ี– พพิธิภณัฑ์มหำตมคำนธี – วดัอคัรชำดำม – 
กุตบัมีนำร์    

เมืองอคัรำ                                                                    (-/L/D) 
04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ 

ช ัน้ 4 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบนิไทย (TG) เจำ้หน้ำทีบ่รษิทัฯ คอยอ ำนวยควำม
สะดวกดำ้นเอกสำร และสมัภำระ 

07.05 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองนิวเดลลี ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่TG 323 
  ***สำยกำรบนิสำมำรถโหลดกระเป๋ำใตท้อ้งเครือ่งได ้30 กก. และถือขึน้เครือ่งได ้7 กก./

มีอำหำรเสร์ิฟบนเครือ่ง*** 
09.55 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติอินิทริำคำนธี ประเทศอนิเดยี (เวลำทอ้งถิน่ช้ำกวำ่

ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง 30 นำที กรุณำปรบันำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่น
เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ์มหำตมคำนธี ต ั้งอยู่บนถนน Tees 
January Marg ภำยในประกอบดว้ยบำ้นพกัทีม่หำตมะคำนธีอำศยัอยูใ่นชว่ง 
144 วนัสุดท้ำยของชีวิต ต ัง้แต่วนัที่ 9 กนัยำยน 2490 จนกระท ั่งถูกลอบ
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สงัหำรใน วนัที่ 30 มกรำคม 2491 นิทรรศกำรแสดงภำพชีวประวตัิและ
เรื่องรำวกำรเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกรำช อนุสรณ์สถำน ณ บริเวณที่
มหำตมะคำนธีเสียชีวิต รูปปั้นมหำตมะคำนธี เปลวเพลิงเป็นเครื่องร ำลึกถึง
มหำตมะคำนธี กลองสนัติภำพ ห้องจดัแสดงตุ๊กตำจ ำลองเรื่องรำวชีวิตของ
มหำตมะคำนธี ภำยในบริเวณอำคำรบ้ำนพกัเป็นที่จดัแสดงสิ่งของเครื่องใช้
ส่วนตวัของมหำตมะคำนธี ภำพถ่ำย เอกสำรตน้ฉบบัทีเ่ขียนดว้ยลำยมือของ
มหำตมะคำนธี และเอกสำรอืน่ๆ รวมถงึภำพยนต์สำรคดีทีแ่สดงถงึชีวประวตั ิ
แนวควำมคิด และกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรเรียกร้องเอกรำชของมหำตมะ
คำนธี โดยกำรใช้เครื่องมือโสตทศันูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำร
น ำเสนอเรือ่งรำวตำ่งๆ อีกดว้ย   
จำกนั้นน ำท่ำนชม วดัอคัรชำดำม ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนำด
ใ ห ญ่  ส ร้ ำ ง ขึ้ น โ ด ย  Pramukh Swami Maharaj ผู้ น ำ นิ ก ำ ย 
Swaminarayan ของศำสนำฮนิดู เป็นศูนย์รวมเกีย่วกบัอำรยะธรรมอินเดีย 
และมีกำรแสดงนิทรรศกำรเกีย่วกบัวฒันธรรมและศลิปะตำ่งๆ  

กลำงวนั   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กุตบัมีนำร์ เป็นหอสูงทีถ่ือวำ่เป็นเครือ่งหมำยของเดลี 

เป็นถำวรวตัถุทีม่ีควำมงำมได ้สดัส่วน ภำยนอกเป็นหินทรำยสีแดง สรำ้งเป็น
ลูกฟูกขึน้ไปอยำ่งเกล้ียงเกลำ ซึง่ไดม้ีกำรสรำ้งตอ่กนัขึน้ไปหลำยทอด หลำยยุค
สมยั แต่ละลูกฟูกจำรึกเป็นอกัษรอำระบิกจำกบทสวดในพระคมัภีร์โกหร่ำน 
เดมิพระเจ้ำปฤถวีรำช กษตัริย์ฮินดูทรงสรำ้งหอไว้สูงเพียง 95 ฟุต เพือ่ให้ลูก
สำวขึ้นไปดูแม่น ้ำยมุนำอนัศกัดิส์ิทธิใ์นขณะสวดมนต์  และในบริเวณกุตบัมี
นำร์ ยงัมีถำวรวตัถุเป็นศิลปะฮินดูเดิม ซึ่งมุสลิมมำสรำ้งเสริมเติมแต่งให้ ซึ่ง
ปจัจุบนัเป็นทีนิ่ยมของคนไปเยีย่มชมไมแ่พห้อกุตบัมนิำร์ คอื เสำเหล็ก ท ำดว้ย
เหล็กอยำ่งดไีมเ่ป็นสนิม สณันิฐำนวำ่สรำ้งขึน้หลงัสมยัพระเจำ้อโศกมหำรำช ที่
เสำมีค ำจำรึกเป็นภำษำสนัสกฤต เป็นค ำบูชำถวำยพระวิษณุ กำรฝงัเสำท ำได้
แน่นหนำมำก เลำ่กนัวำ่กษตัรย์ิมุสลมิพยำยำมเอำปืนใหญย่ิงใกล ้ๆ ยงัไมโ่คน่
ไมร่ำ้ว รอยเสำทีถู่กปืนใหญ ่ยงัปรำกฏอยูจ่นทุกวนัน้ี 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองอคัรำ เมืองเกำ่แกเ่มืองหน่ึงของประเทศอินเดีย 
เคยเป็นศูนย์กลำงกำรปกครองของอินเดียสมยัรำชวงศ์โมกุลและเป็นสถำน
ทีต่ ัง้ของทชัมำฮำล (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ช ั่วโมง) ชมววิทวิทศัน์และวิถี
ชีวติของชำวอนิเดยีระหวำ่งเสน้ทำง 

ค ่ำ         บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
      พกัที่ ......................................................................... หรือ

เทียบเทำ่ ระดบั 4 ดำว (อคัรำ) 
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DAY 2 ทชัมำฮำล – อคัรำฟอร์ท – เมืองชยัปุระ                                            
(B/L/D) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงชม ทชัมำฮำล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถำนแห่ง
ควำมรกัอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำชำห์จำฮนัทีม่ีตอ่พระนำงมุมตสั โดยสรำ้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1631 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ประตูสุสำนทีส่ลกัตวัหนงัสือภำษำ
อำระบคิ ทีเ่ป็นถอ้ยค ำอุทศิและค ำอำลยัตอ่สิง่อนัเป็นทีร่กัทีจ่ำกไป และน ำทำ่น
ถ่ำยรูปกบั ลำนน ้ำพุที่มีอำคำรทชัมำฮำลอยู่เบื้องหลงั แล้วน ำท่ำนเข้ำสู่ตวั
อำคำรทีส่รำ้งจำกหินอ่อนสีขำวบริสุทธิจ์ำกเมืองมกรำนะ ซึ่งประดบัลวดลำย
ด้วยเทคนิคฝังหินสีต่ำงๆ ลงไปในเน้ือหินซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมชิ้นเอกของ
โลกทีอ่อกแบบโดยช่ำงจำกชำวเปอร์เซีย โดยอำคำรตรงกลำงจะเป็นรูปโดม 
ซึ่งจะมีหอคอยสี่เสำล้อมรอบตรงกลำงด้ำนในเป็นที่ฝังพระศพของพระนำง
มุมตซั มำฮำล และพระเจ้ำชำห์จำฮนั ที่ได้อยู่คู่เคียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร์ 
โดยทชัมำฮำลแห่งน้ีใช้เวลำก่อสรำ้งท ัง้หมด 12 ปี ใช้เงนิไป 41 ล้ำนรูปี ใช้
ทองค ำประดบัตกแต่งส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรหนกั 500 กิโลกรมั ใช้คนงำน
กว่ำ 20,000 คน แล้วน ำท่ำนเดินอ้อมไปด้ำนหลงัที่ติดกบัแม่น ้ำยมุนำที่ฝั่ ง
ตรงกนัขำ้มมีพื้นทีข่นำดใหญถู่กปรบัดนิแลว้ โดยเลำ่กนัวำ่พระเจำ้ชำห์จำฮนั
เตรียมทีจ่ะสรำ้งสุสำนของตวัเองเป็นหินออ่นสีด ำดว้ยรูปอำคำรแบบเดียวกนั
กบัทชัมำฮำล เพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขำ้งกนั แตถู่กออรงัเซบ ยดึอ ำนำจและน ำตวัไป
คุมขงัไว้ในป้อมอกัรำเสียก่อน  จำกนั้นน ำท่ำนชม อคัรำฟอร์ท ต ัง้อยู่ริมฝั่ ง
แม่น ้ำยมุนำ สร้ำงในปี 1564 ตำมบญัชำของพระเจ้ำอกับำร์ ก ำแพงป้อม
สรำ้งจำกหนิทรำย มีต ำหนกัตำ่งๆ ถงึ 500 หลงั เป็นศลิปะแบบเบงกำลีและคุ
ชรำตี ปจัจุบนัเหลืออยูห่ลงัเดียว คือ ชำหงัคีรีมำฮำล เป็นทีป่  ระทบัของชำยำ
ฮนิดูของพระเจำ้อกับำร์ ลกัษณะสถำปตัยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดียแท ้คร ัน้ถงึ
สมยัพระเจ้ำชำห์ จะ ฮำน ทรงมีบญัชำใหร้ื้อถอนต ำหนกัอืน่ๆลงท ัง้หมด เพือ่
สรำ้งวงัทีป่ระทบัใหม่ ลกัษณะเป็นศลิปะแบบฮินดูผสมกบัอิสลำม รวมถึงหอ
แปดเหลีย่ม มุสซำมำนบูรช์ ทีเ่ชือ่กนัวำ่เป็นทีซ่ึ่งชำห์ จะ ฮำน ถูกคุมขงัเอำไว ้
และเฝ้ำมองทชัมำฮำลไปจวบจนลมหำยใจสุดทำ้ยแหง่พระชนม์ชีพ   

กลำงวนั    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชยัปุระ หรือ มหำนครสีชมพู โดยในปี ค.ศ. 1876 

มหำรำช ซำรำม ซิงห์ ได้มีรบัส ั่งให้ประชำชนทำสีชมพูทบับนสีปูนเก่ำของ
บ้ำนเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตคร ัง้ต้อนรบักำรมำเยือนของเจ้ำชำย
แหง่เวลส์ เจำ้ชำยมกุฎรำชกุมำรขององักฤษ ซึ่งภำยหลงัคือกษตัรย์ิเอ็ดเวร์ิดที ่
7 แหง่สหรำชอำณำจกัรและตอ่มำรฐับำลอินเดียก็ยงัออกกฎหมำยควบคุมให้
สิง่กอ่สรำ้งภำยในเขตก ำแพงเมืองเกำ่ตอ้งทำสีชมพูเช่นเดมิ ปจัจุบนัเมืองชยัปุ
ระเป็นศนูย์กลำงทำงกำรคำ้ซึง่ทนัสมยัสุดของรฐัรำชสถำน  
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ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
     พกัที ่ ......................................................................... หรือ
เทียบเทำ่ ระดบั 4 ดำว (ชยัปุระ) 

DAY 3 เมืองชยัปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซติี ้พำเลส - ฮำวำ มำฮำล - เมอืงนิวเดลลี               
(B/L/D)                                                                                    

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ป้อมแอมเบอร์ ซึ่งต ั้งโดดเด่นอยู่บนผำหินเหนือ
ทะเลสำบ สร้ำงโดย มหำรำชำ มำน สิงห์ที่ 1 ป้อมปรำกำรแห่งน้ีมีชื่อเสียง
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมซึ่งผสมผสำนกนัระหว่ำงศิลปะฮินดูและศิลปะรำชปุต
อนัเป็นเอกลกัษณ์ สำมำรถมองเห็นได้จำกระยะทำงไกล เน่ืองจำกมีขนำด
ก ำแพงปรำกำรทีใ่หญแ่ละแน่นหนำ พรอ้มประตูทำงเขำ้หลำยแหง่ และถนนที่
ปูดว้ยหนิหลำยสำย โดยภำยในก ำแพงเมืองแบง่เป็นท ัง้หมด 4 ช ัน้ โดยภำยใน
เป็นหมู่พระที่น ั่งซึ่งสรำ้งจำกหินทรำยสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่น ั่งภำยใน
ป้อม ประกอบดว้ย ดวินัออิมั คอื ทอ้งพระโรงกลำง , ดวินัอกิสั คอื ทอ้งพระโรง
สว่นพระองค์ 
ชีชมำฮำล คอื พระต ำหนกัซึง่เป็นหอ้งทรงประดบักระจกส ำหรบัมหำรำชำ และ 
จยั มำนดีร์ ซึ่งเป็นต ำหนกัอยู่บนชัน้สอง, อำรมั บกัห์ ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็น
รูปดำวแฉกแบบโมกุลค ั่นกลำงระหว่ำงอำคำร และ สุกห์นิวำส ซึ่งเป็นพระ
ต ำหนกัทีใ่ช้กำรปรบัอำกำศภำยในพระต ำหนกัให้เย็นลงดว้ยกำรท ำใหล้มเป่ำ
ผ่ำนรำงน ้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภำยในพระต ำหนกั ท ำให้ภำยในต ำหนกัน้ีมี
อำกำศเย็นอยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นที่ประทบัของรำชปุต มหำรำชำ และพระ
รำชวงศ์ของอำเมร์ในอดีต (พิเศษ.. รวมคำ่พำหนะขึน้ไปชมพระรำชวงั โดย
รถจ๊ีป) 
จำกนั้นน ำท่ำนชม ซิตี้ พำเลส ซึ่งเดิมเป็นพระรำชวงัของมหำรำชใจสิงห์ 
พระรำชวงัถูกสร้ำงขยำยออกในสมยัหลงั ปัจจุบนัได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ 
Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนทีน่่ำสนใจคือ ส่วนแรก
คือส่วนของพระรำชวงั ส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลอง
พระองค์ของกษตัรย์ิ และมเหสี ซึ่งมีกำรตดัเย็บอยำ่งวจิติร สว่นทีส่ำมเป็นสว่น
ของอำวุธ และชุดศกึสงครำม ทีจ่ดัแสดงไวอ้ยำ่งน่ำทึง่มำกมำยหลำยหลำก บำง
ชิ้น ก็เป็นอำวุธได้อย่ำงน่ำพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภำพวำด รูป
ถำ่ย และรำชรถ พรมโบรำณ ซึ่งไดร้บักำรจำรกึไวใ้นประวตัศิำสตร์ ตรงกลำง
อำคำรมีหม้อน ้ำขนำดมหึมำ 2 ใบ ท ำจำกโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนำด
ใหญท่ีสุ่ดในโลก เชือ่กนัวำ่เป็นหมอ้น ้ำทีก่ษตัรย์ิ Madho Singh ไดร้บัมำจำก
งำนรำชำภิเษกของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน ้ำจำกแม่น ้ำคงคำอนั
ศกัดิส์ทิธิ ์
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จำกนัน้น ำทำ่นชมภำยนอก ฮำวำ มำฮำล แปลวำ่ พระรำชวงัแหง่สำยลม สรำ้ง
โดยมหำรำชำสะหวำย ประธำป สงิห์ ออกแบบโดย ลำล ชนัด์ อุสถดั โดยถอด
แบบมำจำกรูปทรงของมงกุฏพระนำรำยณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นคือ 
บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรมีหน้ำบนัสูงห้ำช ั้นและมีลกัษณะคล้ำยรงัผึ้งสรำ้งจำก
หินทรำยสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้ำต่ำงลวดลำยเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่อง
หน้ำตำ่งถึง 953 บำงแตปิ่ดไว้ดว้ยหินทรำยฉลุท ำให้นำงในฮำเร็มพระสนมที่
อยูด่ำ้นในสำมำรถมองออกมำขำ้งนอกไดโ้ดยทีค่นภำยนอกมองเขำ้ไปขำ้งใน
ไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่ำงคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มำของชื่อ 
“Palace Of Wind”    

กลำงวนั   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย ได้เวลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิวเดลลี เมืองหลวงเก่ำแก่ของ

อนิเดยี   
ค ่ำ            บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

    พกัที ่ ......................................................................... หรือ
เทียบเทำ่ ระดบั 4 ดำว (เดล)ี 

DAY 4 สนำมบนิอนิทริำคำนธี – ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)                          
(B/-/-)                                                                                    

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิอนิทริำคำนธี ประเทศอนิเดยี  

11.10  น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 324 
16.40 น.   เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ 
 

-------- 
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อตัรำคำ่บรกิำร  
** รำคำน้ีส ำหรบัผูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น **  

 

 

วธิีกำรช ำระเงนิ  ช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ  15,000 บำท  
 แฟกซ์หรืออีเมล์หน้ำหนงัสือเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ ั่ง(หนงัสือเดนิทำงมี
อำยุกำรใชง้ำน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ บรษิทัฯขอเก็บคำ่ทวัร์ท ัง้หมด กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำ
กำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิคำ่มดัจ ำท ัง้หมด 
 
อตัรำน้ีรวม 
ค่ำต ั๋วเครื่องบินไป – กลบั ช ั้นประหยดั สำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ– อินเดีย – 
กรุงเทพฯ   

ค่ำน ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดินทำง ตำมที่สำยกำรบินก ำหนดแต่ละเส้นทำง โหลดใต้
เครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  

คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนัเช้ือเพลงิของสำยกำรบนิ และภำษีสนำมบนิทุกแหง่  
คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)      
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 
บำท 

อตัรำน้ีไมร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ระบุไว ้เช่น คำ่อำหำร-เครือ่งดืม่, คำ่ซกัรีด
, คำ่โทรศพัท์, คำ่มนิิบำร์ และทีวีชอ่งพเิศษ ฯลฯ  

 คำ่ทปิหวัหน้ำทวัร์ คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ คำ่ทปิมคัคเุทศน์ทอ้งถืน่ 1,500 บำท / ทำ่น  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเช้ือเพลงิ และภำษีสนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรียกเก็บเพิม่ตำม
ภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  

 คำ่ภำษีตำ่ง ๆ หกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% และภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% (กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบั
ภำษี)  

 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่(2-3 ทำ่น/หอ้ง) 
 

พกัเดยีว 

เดอืนตลุำคม – เดอืนธนัวำคม 2561 28,500 .- 5,000 .- 


