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ขอเชิญทา่นช่ืนชมความงดงามของส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อนุสรณส์ถานแหง่ความรกัท่ีย่ิงใหญท่ี่

ผูช้ายคนหน่ึงมอบใหแ้กห่ญิงอนัเป็นที่ รกัแมร้่างกายไดด้บัสลายไปแลว้ แตอ่นุสรณส์ถานแหง่แหง่น้ีและ

ความรกัของพระองคก็์ยงัตราตรึงใหค้นท ัว่โลกไดก้ลา่วขานไปอีกนานแสนนานถึงความรกัอนันิรนัดร ...

อนุสรณส์ถานแห่งความรกั...ทชัมาฮาล   เมืองชยัปุระ เป็นเมืองทอ่งเท่ียวชยัปุระ รฐัราชสถาน ท่ีต ัง้

อยูท่างตะวนัตกของอินเดีย ไดร้บัสมญานามวา่เป็นเมืองสีชมพู เน่ืองจากท ัง้เมืองบา้นเรือนถูกทาดว้ยสี

ชมพูท ัง้หมด ชยัปุระไดร้บัการสถาปนาเป็นราชธานีของแควน้ราชาสถานตัง้แตปี่ ค.ศ.1728 ในสมยัของ 

มหาราชาไสวชยัสิงหท่ี์ 2 โดยไดโ้ปรดใหย้า้ยราชธานีจากเดิมท่ีแอมเบอรฟ์อรต์ หา่งไป 11 กิโลเมตรซ่ึง

อยูบ่นเนินเขาสูง ลงมายงับริเวณท่ีราบ ซ่ึงเป็นต าแหน่งของชยัปุระ ปัจจุบนัเมืองชยัปุระเป็นเมืองหลวง 

และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในแควน้ราชสถาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

*** สดุพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกม้ือ 

อาทิ น ้าพริก ปลาสลดิทอด ปลาทูทอด น ้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผดัพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน  

แกงสม้ พะแนงไก่ ตม้โคลง้ปลากรอบ ทอดมนัปลากราย ย าปลากระป๋อง มาม่า เคร่ืองขา้วตม้  

หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผกักาดดอง ไชโป้วหวานผดัไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเสน้ฝอย  

หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวลัตนิ ไมโล น ้ามะตูม น ้าเก๊กฮวย น ้าขงิ ขนมหวานบวัลอย เป็นตน้ 

 
ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมืองตน้ทาง เมืองปลายทาง CODE เท่ียวบิน เวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ เดลลี  BKK – DEL AI 333 08.50 – 12.05  

วนัท่ีส่ี เดลลี  กรุงเทพฯ DEL – BKK  AI 334 23.00 – 04.40   

 

ราคาส าหรบัแพ็คเก็จ เดินทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ก าหนดวนัเดินทางเองได ้ 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดินทาง  จ านวน/ กรุป๊ ราคา พกัเด่ียว  

ลูกคา้ก าหนดวนัเดินทางเองไดเ้ลยค่ะ 2  ท่าน 33,999 บาท  5,500 บาท 

ไม่มีเสริมอาหารไทยส าหรบัแพ็คเก็จ 4  - 6 ท่าน  31,999 บาท  5,500 บาท 

 7 – 9 ท่าน  30,999 บาท  5,500 บาท 

 

 

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกม้ือ           **พิเศษ** พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว     

**พิเศษ** หวัหนา้ทวัรผู์ช้ านาญเสน้ทาง              **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง 

**พิเศษ**ขอ้มูลท่องเท่ียว 1 เล่ม       **พิเศษ** ภตัตาคารอาหารไทย 1 ม้ือ 



รหัสทัวร์ : THT20-AI-IN-30JAN-28DEC19 
ตารางวนัเดินทาง ส าหรบักรุป๊ เดินทางตัง้แต่ 15 ท่านข้ึนไป   

วนัเดินทาง  จ านวน/ กรุป๊ ราคา พกัเด่ียว  

30 ม.ค.-3 ก.พ.62 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

6-10/13-17/20-24/27ก.พ.-3 มี.ค.62 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

6-10/13-17/20-24/27มี.ค.- 1 เม.ย.62 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

2-6/9-13/16-20/23-27/30 ต.ค.-3 พ.ย.

62 

15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

6-10/13-17/20-24/27พ.ย-1ธ.ค.62 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

4-8/11-15/18-22/25-29 ธนัวาคม 62 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท  5,500 บาท 

28 ธนัวาคม 62 – 1 มกราคม 63 15 – 20 ท่าน 35,999 บาท  5,500 บาท 

 

โปรดท าความเขา้ใจและรบัเง่ือนไข : 

**กรุป๊คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัรค์นไทย**เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  หาก

คณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวัหนา้ทวัรค์นไทย หากตอ้งการ หวัหนา้ทวัรค์นไทย ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน 

 

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                                                                                                    

วนัแรก     กรุงเทพ    เมืองหลวงเดลลี      เมืองอคัรา   

06:00 น. 

 

คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคานเ์ตอร์ สายการบิน AIR  

INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น ้าด่ืม 1 ขวดเล็กค่ะ 

08:50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR  INDIAN   เท่ียวบินท่ี AI 333 

12:05 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1:30 

ชัว่โมง) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบรอ้ย เดินทางสูภ่ตัตาคาร  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารอาหารจีน 

บา่ย 

 

น าชม วดัอคัชารด์าม สรา้งข้ึนโดยองคก์ร BAPS ในเดลลีซ่ึงผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนั

หลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 5ปี ใชช้า่งศิลปะและสถาปนิกจ านวน 7,000 

คน เป็น สถาปัตยกรรมอนัน่าท่ึง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ช่ือเต็มวา่ สวามินารายนั อคัชาร์ดาม ซ่ึง

หมายถึง สถานท่ีพ านกัอนัเป็นนิรันดรของทา่น Bhagwan สวามินารายนั  (1781-1830) ผูน้ าดา้นจิต

วิญญาดา้นวฒันธรรมอินเดีย ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 5 ปี ต ัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ายมุนา ในเมืองเดลลี มีพ้ืนท่ี 

100 เอเคอร์ วดัอคัชาร์ดาม มีการจดัแสดง เร่ืองราวประวติัศาสตร์ของชนชาติอินเดีย ประวติัของทา่น

สวามินารายนั ศิลปะประเพณีวฒันธรรมอนัรุ่งเรืองของชนชาติอินเดีย ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม และ

ความเช่ือจิตวิญญาณ วดัสวามินารายนั อคัชาร์ดาม ไดร้ับแรงบนัดาลใจโดยสาวกประมุขสวามิมหาราช 

เพ่ือเติมเต็มความหวงัของทา่นศาสดา วดัอคัชาร์ดามวางศิลากฤษเ์ม่ือวนัท่ี 8  น าทา่นออกเดินทางสู่

เมืองอคัรา เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้อนุสรณส์ถานแหง่ความรัก ทชัมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครอง

ของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล เดินทางประมาณ  3    ชัว่โมง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี Hotel at Agra The Retreat    ระดบั 4  ดาวพ้ืนเมือง หรือระดบัใกลเ้คียง     

วนัท่ีสอง    เมืองอคัรา เมืองชยัปรุะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าทา่นชมทชัมาฮาล อนุสรณส์ถานแหง่ความรักอนัย่ิงใหญข่องมหาราชาซาจาร์ฮาลท่ีมีตอ่นางอนัเป็นท่ี

รักย่ิงมหารานีมุมตสั มาฮาล ตวัทชัมาฮาลสรา้งจากหินออ่นสีขาวแสดงถึงความรักท่ีบริสุทธ์ินิรันดร์ตลอด

กาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักท่ีม ัน่คงตอ่พระนางเพียงผูเ้ดียว ตวัทชัมาฮาลประดบัประดาดว้ยรัตน

ชาตินานาชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 22 ปี ชมวิวแมน่ ้ายมุนาท่ีไหลผา่นดา้นหลงั และชมสถานท่ีจะสรา้ง

แบล็คมาฮาล ท่ีสรา้งแตย่งัไมเ่สร็จ ใหเ้ป็นคูก่นักบัทชัมาฮาล ชมอภิมหาราชวงัอคัราฟอรท์ ตัง้อยูริ่มฝั่ง

แมน่ ้ายมุนา สรา้งในปี 1564 ตามบญัชาของพระเจา้อกับาร์ ก  าแพงป้อมสรา้งจากหินทราย มีต าหนกั

ตา่งๆ ถึง 500 หลงั เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบนัเหลืออยูห่ลงัเดียว คือ ชาหงัคีรีมาฮาล เป็น

ท่ีประทบัของชายาฮินดูของพระเจา้อกับาร์ ลกัษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท ้ครั้นถึงสมยัพระ

เจา้ชาห ์จะ ฮาน ทรงมีบญัชาใหร้ื้อถอนต าหนกัอ่ืนๆลงทัง้หมด เพ่ือสรา้งวงัท่ีประทบัใหม ่ลกัษณะเป็น

ศิลปะแบบฮินดูผสมกบัอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช ์ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีซ่ึงชาห ์จะ ฮาน 

ถูกคุมขงัเอาไว ้และเฝ้ามองทชัมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดทา้ยแหง่พระชนมชี์พ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม  

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองจยัปรู ์(นครสีชมพู) เหตุท่ีเรียกเมืองน้ีวา่นครสีชมพูนัน้เพราะเป็นสีท่ี 

กษตัริยพ์อพระทยัมากและเม่ือครั้งท่ีเจา้ฟ้าชายแหง่องักฤษเสร็จเยือนเมืองชยัปุระพระเจา้รามซิงคไ์ดส้ัง่ให ้

ประชาชนทาสีบา้นเรือนทุกหลงัใหเ้ป็นสีชมพูอมสม้ เพ่ือตอ้นรับเจา้ฟ้าชายแหง่องักฤษจนท าใหเ้จา้ฟ้าทรง 

พอพระทยัมากถึงกบัออกปากเชิญพระเจา้รามซิงคใ์หเ้สด็จไปเยือนประเทศองักฤษใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

5 ชัว่โมง ชมพระราชวงั ฟารเ์ตหป์รุะสิกรี เมืองท่ีพระเจา้อคับาร์ มหาราชทรงสรา้งข้ึนเพ่ือหวงัจะใหเ้ป็น 

เมืองหลวงใหมแ่ตเ่น่ืองจากเป็นเมืองท่ีไมมี่แมน่ ้าไหลผา่น ท าใหแ้หง้แลง้จนไมส่ามารถอยูไ่ดจึ้งไดท้ิ้งเมือง 

และยา้ยไปตัง้เมืองหลวงท่ีเมืองอคัรา แตถึ่งเมืองจะท้ิงรา้งไวน้านก็ยงัคงหลงเหลือความงดงามและทา่นจะ 

ไดเ้ห็นแนวความคิด ท่ีจะรวมทุกศาสนาเป็นหน่ึงเดียวของพระเจา้อคับาร์มหาราช พระองคท์รงมีมเหสีสาม 

พระองคแ์ละมเหสีแตล่ะองคต์า่งนบัถือศาสนาท่ีแตกตา่งกนัคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แตก็่ 

สามารถอยูร่่วมกนัได ้ตวัพระราชวงัสรา้งโดยหินสีแดงและแบง่เป็นหอ้งตา่งๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และหอ้ง 

ประชุมอนังดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม  

พกัท่ี Hotel at Jaipur Crimson Park   ระดบั 4 ดาวพ้ืนเมือง หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีสาม    เมืองชยัปรุะ    เมืองเดลลี 

เชา้  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด”์ (Hawa Mahal)พระราชวงัแหง่สายลม ซ่ึงสรา้ง 

ข้ึนในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชยั สิงห ์เป็นอาคาร 5 ชัน้สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูน 
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แหง้ สถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอร์เซียกบัโมกุล มีหนา้ตา่งถึง 953 ชอ่ง เป็นทัง้ชอ่งลมผา่นและใหห้ญิงสูงศกัด์ิ 

ในราชส านกัแอบมองดูชีวิตความเป็นอยูใ่นตวัเมือง รวมทัง้ขบวนแหง่ตา่งๆ โดยท่ีบุคคลภายนอกไมส่ามารถ 

มองเห็นสตรีเหลา่นัน้ได ้และนั่นคือท่ีมาของค าวา่ “ฮาวา” ซ่ึงแปลวา่สายลม ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณแ์หง่จยั 

ปูร์เมืองสีชมพูชมพระราชวงั แอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) ซ่ึงเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจยัปูร์  

สรา้งอยูบ่นเนินเขาสูงตรงต าแหน่งเดิมท่ีเคยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษท่ี 11 มากอ่น สรา้งข้ึนโดย 

มหาราชาแมนสิงห ์ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห ์ป้อมแหง่น้ีเป็นตน้แบบท่ี 

ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนินเขา โดยมีทะเลสาบ  

Maota อยูเ่บ้ืองลา่ง แวดลอ้มดว้ยชุมชนของเขตเมืองเกา่ ทศันียภาพเม่ือมองลงมาจากป้อมเป็นส่ิงท่ีน่า 

ประทบัใจมาก (น าทา่นนั่งรถจ๊ิปข้ึนเพ่ือความสะดวกและปลอดภยั)   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่น ชมซิต้ีพาเลช (City Place) ซ่ึงครอบคลุม พ้ืนท่ีถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สรา้งตัง้แตส่มยั 

มหาราชาชยัสิงห ์และตอ่เติมกนัเร่ือยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ท่ีแสดงถึงลกัษณะของศิลปะ 

แบบโมกุล ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงของใชส้ว่นพระองคข์องมหาราชาแหง่เมืองจยัปูร์ แมยุ้คน้ีจะไม ่

มีมหาราชาอกีตอ่ไป แต ่City Palace แหง่น้ีก็ยงัเป็นสมบติัสว่นพระองค ์และชาวเมืองจยัปูร์บางสว่นก็ยงั 

นบัถือพระองคอ์ยูแ่มพ้ระองคจ์ะไมมี่อ  านาจใดๆ   ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5  

ชัว่โมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารไทย  

พกัท่ี  พกัท่ี Hotel at Delhi ITC Welcom   ระดบั 5   ดาวพ้ืนเมือง    หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีส่ี   เดลลี   กรุงเทพฯ 

เชา้  

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  ชมวดัพระแม่ลกัษมี ซ่ึงเป็นวดัท่ีงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบ

ฮินดูเป็นท่ีบูชาพระแมร่ัศมีและพระนาราย พระแมร่ัศมีนัน้ถือวา่เป็นพระแมแ่หง่เงินตรา ผูใ้ดท่ีไปขอพรให ้

กิจการเจริญรุ่งเรือง มกั ประสพผล วดัน้ีสรา้งข้ึนโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลลา่ภายในมีรูปป้ันและรูปหลอ่

ขององคเ์ทพตา่งๆตามความเช่ือของศาสนาฮินดู พระแม่ลกัษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร า่รวย 

และความอุดมสมบูรณ ์พระองคม์กัประทานความส าเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาตอ่รอง การ

ท ามาคา้ขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย ์เงินทอง สมบติั แกผู่ห้ม ัน่บูชา

พระองคแ์ละประกอบความดีอยูเ่ป็นนิจ   ชมวดับาไฮ เป็นวดัท่ีสวยงามโดดเด่นของศาสนาบาไฮใน

กรุงเดลี หรือมกัเรียกกนัทัว่ไปวา่ “วดัดอกบวั” เพราะโครงสรา้งภายนอกมีลกัษณะเป็นรูปกลีบดอกบวับาน 

27 กลีบแบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้ละ 9 กลีบ สรา้งดว้ยหินออ่นสีขาวซ่ึงดอกบวัน้ี ถือเป็นสญัลกัษณข์องความ

สะอาดบริสุทธ์ิหลุดพน้จากความสกปรกของโคลนตม ศาสนาบาไฮถือก าเนิดจากประเทศเปอร์เชียในตน้ค

ริสศตวรรษท่ี 19 โดยศาสดาช่ือBaha ullah ซ่ึงเนน้ความเสมอภาคเทา่เทียมกนัของมวลมนุษยใ์นทุกเช้ือ

ชาติศาสนา วดัน้ีต ัง้อยูท่ี่ทางใตข้องเดลีบริเวณเนินเขาบาหาปุร์ เร่ิมสรา้งเม่ือปี 1980 และสรา้งเสร็จเม่ือปี 

1986 วดัน้ี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่านช่ือ Fariburz Sahba จดัวา่เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ี่มี
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ความโดดเดน่และสวยงามม า ก ท่ีสุด แ หง่ ห น่ึง ข อ งอินเดียมองเห็นแตไ่กล เพราะตัง้อยูก่ลางสวน

ขนาดใหญเ่น้ือท่ี 27 เอเคอร์ (67.5 ไร่)ท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินประมาณ 15 นาทีจึงถึงตวัวดั ผมทราบวา่วดัน้ี 

ไดร้ับความสนใจมาเยือนจากผูค้นทุกศาสนาปีละกวา่4 ลา้นคน เม่ือเขา้ไปภายในโถงอาคารท่ีสามารถจุ

ผูค้นไดถึ้ง 2,500 คน จะพบกบับรรยากาศท่ีเงียบสงบ ไมมี่รูปบูชาดา้นใน มีท่ีนั่งมา้ยาว เหมาะแกก่ารนั่ง

สมาธิท าจิตใจใหส้งบ และรับอากาศท่ีสดช่ืนเย็นสบายในทุกฤดูกาล เพราะไดร้ับลมเย็นจากสระน ้ารอบฐาน

อาคารท่ีมีจ านวน 9 สระท่ีพดัผา่นเขา้มาประดุจพดัลมหรือแอร์ธรรมชาติ    ชมประตเูมืองอินเดียเดินไป

ตามถนนอนัใหญโ่ตเพ่ือชมอนุสาวรียข์องประเทศอินเดีย แลว้พกัผอ่นดว้ยการนั่งปิกนิกบนสนามหญา้เขียว

ชอุม่เยี่ ยมชมประตูเมืองอินเดีย อนุสาวรียแ์หง่ชาติของอินเดียซ่ึงอุทิศใหก้บัเหลา่ทหารผูเ้สียสละชีวิต ต่ืนตา

ไปกบัการออกแบบสุดอลงัการ ชมการเดินสวนสนามของกองทพัและวงโยธวาทิต พรอ้มทัง้สนุกกบัการ

ปิกนิกและการเลน่เกมบนสนามหญา้สีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุม้โคง้สูง 138 ฟตุ (42 เมตร) สรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารอินเดียนบัหม่ืนนายท่ีเสียชีวิตในการเขา้ร่วมกองทพัองักฤษในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 

1 นอกจากน้ีคุณจะพบการสลกัช่ือทหารกวา่ 13,000 นายท่ีเสียชีวิตในสงครามอฟักนัเม่ือปี 1919 ดว้ย 

ดา้นลา่งซุม้ประตูเป็นแทน่ Amar Jawan Jyoti ซ่ึงมีเปลวไฟท่ีจุดไวไ้มเ่คยดบัเพ่ือเป็นการร าลึกถึงทหารท่ีไม่

รูช่ื้อซ่ึงเสียชีวิตในสงครามตา่งๆ ขบัรถผา่นชมรัฐสภาซ่ึงเป็นตึกท่ีสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม องักฤษเพ่ือ

เป็นท่ีท าการของนายกรัฐมนตรี และเป็นท่ีต ัง้ของกระทรวงตา่งๆ   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

บา่ย ชมมสัยิด จามา เดลลี อินเดียตัง้อยูใ่กลก้บัพระราชวงั Red Fort และอยูใ่กลบ้ริเวณชุมชนตลาดเกา่

จนัทนีจตุัรัสของเมืองเดลีเกา่เป็นมสัยิดท่ีสวยงาม และใหญท่ี่สุดของประเทศอินเดียสูง 65 เมตร กวา้ง 35 

เมตร พ้ืนท่ีลานหนา้มสัยิดขนาดกวา้งยาว 91 เมตร สามารถจุผูค้นไดก้วา่ 25,000 คนมสัยิดน้ี ถูกสรา้ง

โดยพระเจา้ชาห ์จาฮาน (Shah Jahan)แหง่ราชวงศโ์มกุล ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1644 และสรา้งเสร็จเม่ือปี 1658

มองจากระยะไกลสามารถมองเห็นโดมรูปทรงหวัหอมขนาดใหญ3่ โดม หอสูงโดยรอบ 4 มุม และหอสูงมิ

นาเรท ์2 หอท่ีสรา้งดว้ยหินทรายแดง และหินออ่นความสูง 40 เมตรตวัมสัยิดมีประตูเขา้ 3 ประตู คือดา้น

เหนือ ใต ้และตะวนัออกกอ่นเขา้ประตูมสัยิดตอ้งเดินข้ึนสเต็ปบนัไดหลายสิบขัน้และตอ้งถอดรองเทา้ฝาก

ไวด้า้นนอก และหากจะถา่ยรูปดา้นในมสัยิดก็ตอ้งเสียเงินดว้ย  ชมสสุานหมุายุน (Humayun’s Tomb)

เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เป็นสถาปัตยกรรมยุค

แรกๆ ของราชวงศโ์มกุล จดัสรา้งโดย Haji Begum พระราชินีแหง่หุมายุนในปี ค.ศ.1565 เพ่ือเป็นสุสาน

ของหุมายุน จกัรพรรด์ิองคท่ี์สองแหง่ราชวงศโ์มกุล สุสานน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวเปอร์เชียช่ือ Mirak 

Mirza Ghiyas มีทางเทา้ และสระน ้าดา้นหนา้ น าไปสู่ตวัอาคารสุสาน 3 ชัน้ ชัน้บนสุดมีโดมขนาดใหญ่

ตรงกลาง และมีฉัตรขนาดเล็กลงมาลอ้มรอบ ภายในโถงสุสานมีหลุมฝังพระศพของหุมายุน รวมทัง้หลุม

พระศพของพระราชวงศอ์กีหลายพระองค ์สุสานน้ีนบัวา่มีความงดงามกลมกลืน และสมมาตรทาง

สถาปัตยกรรมมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของกรุงเดลี จนเจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีน่ีเรียกสุสานหุมายุนน้ีวา่ “ทชัมาฮา

ลแหง่เดล”ี โดยเทียบเคียงกบัสุสานทชัมาฮาลอนังดงามท่ีเมืองอกัราซ่ึงสรา้งทีหลงักวา่ 70 ปี  ชมหอคอย 

กตุบั มินาร ์  กุตบัมีนาร์ คือ หอคอยท่ีตัง้อยูใ่นกรุงนิวเดลี เป็นหอท่ีมีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 
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ฟตุ) โดยหอคอยแหง่น้ีสรา้งข้ึนจากหินทรายสีแดง และมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางอยูท่ี่ 14.32 เมตร  กุตบัมี

นาร์ (กุตบั-ช่ือของกษตัริย ์กุตบัอดุดินไอบกั มีนาร์-หอสูง) หรือเดิมช่ือ ปฤถวีสตมัภ ์(ปฤถวี-ช่ือของ

กษตัริยฮิ์นดู สตมัภ-์เสา) เป็นหอสูงท่ีน่าจะถือเป็นเคร่ืองหมายของเดลี เป็นถาวรวตัถุท่ีมีความงามได ้

สดัสว่น ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สรา้งเป็นลูกฟกูข้ึนไปอยา่งเกลี้ยงเกลา ซ่ึงไดมี้การสรา้งตอ่กนัข้ึนไป

หลายทอด หลายยุคสมยั แตล่ะลูกฟกูจารึกเป็นอกัษรอาระบิกจากบทสวดในพระคมัภีร์โกหร่าน  

เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารจีน 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

23.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน AIR   INDIAN เท่ียวบินท่ี AI 334    

วนัท่ีหา้       กรุงเทพฯ 

04:40 น. ถึง...ทา่อากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

ค่าบริการรวม : 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลลี – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR INDIAN  

• คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ คา่ประกนัภยัสายการบิน และคา่วีซา่ 

• คา่ท่ีพกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

• คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ / คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ 

• คา่หวัหนา้ทวัร์ท่ีคอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

• คา่พาหนะตลอดการเดินทาง 

• น ้าด่ืม 2 ขวด /ทา่น/วนั 

• คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น 

ค่าบริการไม่รวม : 

*คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ 20 เหรียญดอลลา่สหรัฐ ส าหรับคณะเดินทาง 15 ทา่นข้ึนไป  

** หากเดินทาง 4 ทา่นเก็บทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ 60  เหรียญดอลลา่สหรัฐ  

** หากเดินทาง 6 ทา่นเก็บทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ 50  เหรียญดอลลา่สหรัฐ  

** หากเดินทาง 8 ทา่นเก็บทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ 40  เหรียญดอลลา่สหรัฐ  

คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์วนัละ 50 บาท รวม 200 บาทตอ่ทา่น 

• พนกังานบริการยกกระเป๋า คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

• คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว 

• คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 

• คา่น ้าหนกัเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น 

•คา่บริการไมร่วมภาษี 7 %  และภาษี หกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เอกสารใชย่ื้นวีซ่า  

1. สแกนหนา้หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุงานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

2. สแกนรูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 น้ิวแบบส่ีเหล่ียมจตัรุสั 1 ใบ พ้ืนหลงัสี 
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ขาวเท่านัน้  

3. กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลวีซ่าอินเดีย  

4. ส่งมาท่ี  ทางเราจะย่ืนวีซ่า แบบ E VISA  

การช าระเงิน 

ทางบริษทัฯ ขอเก็บเงินคา่มดัจ าเป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 21  วนั มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี มดัจ า

กบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได)้    ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30  วนั เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 

เง่ือนไขต่างๆ 

•บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้•บริษทัฯ มี

สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได•้รายการอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินเหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ี

อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯโดยจะค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั•บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบ

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง

หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่

อาจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น•รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ

อกีครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ี

อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม•บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออก

เอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย•บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่น•การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการ

คืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย   

 


