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ขอเชิญท่านชื่ นชมความงดงามของสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก อนุ สรณ์สถานแห่งความรักที่ย่ ิ งใหญ่ท่ ี
ผูช้ ายคนหนึ่ งมอบให้แก่หญิงอันเป็ นที่รกั แม้ร่างกายได้ดบั สลายไปแล้ว แต่อนุ สรณ์สถานแห่งแห่งนี้ และ
ความรักของพระองค์ก็ยงั ตราตรึ งให้คนทัว่ โลกได้กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึงความรักอันนิ รนั ดร ...
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมาฮาล เมืองชัยปุระ เป็ นเมื องท่องเที่ยวชัยปุระ รัฐราชสถาน ที่ตงั้
อยูท่ างตะวันตกของอินเดีย ได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมื องสีชมพู เนื่ องจากทัง้ เมื องบ้านเรื อนถูกทาด้วยสี
ชมพูทงั้ หมด ชัยปุระได้รบั การสถาปนาเป็ นราชธานี ของแคว้นราชาสถานตัง้ แต่ปี ค.ศ.1728 ในสมัยของ
มหาราชาไสวชัยสิ งห์ท่ ี 2 โดยได้โปรดให้ยา้ ยราชธานี จากเดิมที่แอมเบอร์ฟอร์ต ห่างไป 11 กิโลเมตรซึ่ง
อยูบ่ นเนิ นเขาสู ง ลงมายังบริ เวณที่ราบ ซึ่ งเป็ นตาแหน่งของชัยปุระ ปัจจุบนั เมื องชัยปุระเป็ นเมื องหลวง
และเป็ นเมื องที่มีขนาดใหญ่ท่ สี ุดในแคว้นราชสถาน
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
อาทิ น้าพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชี ยง ผักกาดดอง ไชโป้ วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย น้าขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น

วันบิน
วันแรก
วันที่สี่

ตารางเที่ยวบิน
เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง
CODE
กรุงเทพฯ
เดลลี
BKK – DEL
เดลลี
กรุงเทพฯ
DEL – BKK

เที่ยวบิน
AI 333
AI 334

เวลาบิน
08.50 – 12.05
23.00 – 04.40

ราคาสาหรับแพ็คเก็จ เดินทางได้ตงั้ แต่ 2 ท่านขึ้นไป กาหนดวันเดินทางเองได้
ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง
จานวน/ กรุป๊
ราคา
พักเดี่ยว
ลูกค้ากาหนดวันเดินทางเองได้เลยค่ะ
2 ท่าน
33,999 บาท 5,500 บาท
ไม่มีเสริมอาหารไทยสาหรับแพ็คเก็จ
4 - 6 ท่าน 31,999 บาท 5,500 บาท
7 – 9 ท่าน 30,999 บาท 5,500 บาท
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ตารางวันเดินทาง สาหรับกรุป๊ เดินทางตัง้ แต่ 15 ท่านขึ้นไป
วันเดินทาง
จานวน/ กรุป๊
ราคา
30 ม.ค.-3 ก.พ.62
15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
6-10/13-17/20-24/27ก.พ.-3 มี .ค.62
15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
6-10/13-17/20-24/27มี.ค.- 1 เม.ย.62
15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
2-6/9-13/16-20/23-27/30 ต.ค.-3 พ.ย. 15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
62
6-10/13-17/20-24/27พ.ย-1ธ.ค.62
15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
4-8/11-15/18-22/25-29 ธันวาคม 62
15 – 20 ท่าน 32,999 บาท
28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63
15 – 20 ท่าน 35,999 บาท

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

โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หาก
คณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทาง
บริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
รายละเอี ยดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี เมืองอัครา
06:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR
INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปั งแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
08:50 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333
12:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมื องเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30
ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระเรี ยบร้อย เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารอาหารจีน
บ่าย นาชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซ่ ึงผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอัน
หลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมด 5ปี ใช้ชา่ งศิลปะและสถาปนิ กจานวน 7,000
คน เป็ น สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ชื่ อเต็มว่า สวามินารายัน อัคชาร์ดาม ซึ่ง
หมายถึง สถานที่พานักอันเป็ นนิ รันดรของท่าน Bhagwan สวามินารายัน (1781-1830) ผูน้ าด้านจิต
วิญญาด้านวัฒนธรรมอินเดีย ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ายมุนา ในเมื องเดลลี มีพ้ ื นที่
100 เอเคอร์ วัดอัคชาร์ดาม มีการจัดแสดง เรื่ องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติอินเดีย ประวัติของท่าน
สวามินารายัน ศิลปะประเพณี วฒั นธรรมอันรุ ่งเรื องของชนชาติอินเดีย ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม และ
ความเชื่ อจิตวิญญาณ วัดสวามินารายัน อัคชาร์ดาม ได้รับแรงบันดาลใจโดยสาวกประมุขสวามิมหาราช
เพื่ อเติมเต็มความหวังของท่านศาสดา วัดอัคชาร์ดามวางศิลากฤษ์เมื่ อวันที่ 8 นาท่านออกเดินทางสู ่
เมืองอัครา เมื องที่เป็ นสถานที่ตงั้ อนุ สรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครอง
ของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
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ค่า
รับประทานอาหารค่ าที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่
Hotel at Agra The Retreat ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีตอ่ นางอันเป็ นที่
รักยิ่งมหารานี มุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหิ นอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริ สุทธิ์นิรันดร์ตลอด
กาลและหิ นทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มน่ั คงต่อพระนางเพียงผูเ้ ดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตน
ชาตินานาชนิ ด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ชมวิวแม่น้ายมุนาที่ไหลผ่านด้านหลัง และชมสถานที่จะสร้าง
แบล็คมาฮาล ที่สร้างแต่ยงั ไม่เสร็ จ ให้เป็ นคูก่ นั กับทัชมาฮาล ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กาแพงป้อมสร้างจากหิ นทราย มีตาหนัก
ต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็ นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบนั เหลื ออยูห่ ลังเดียว คื อ ชาหังคีรีมาฮาล เป็ น
ที่ประทับของชายาฮิ นดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็ นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระ
เจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้ร้ ื อถอนตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพื่ อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็ น
ศิลปะแบบฮิ นดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่ อกันว่าเป็ นที่ซ่ ึงชาห์ จะ ฮาน
ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองจัยปูร ์ (นครสีชมพู) เหตุท่ เี รี ยกเมื องนี้ ว่านครสีชมพูนนั้ เพราะเป็ นสี ท่ ี
กษัตริ ยพ์ อพระทัยมากและเมื่ อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็ จเยื อนเมื องชัยปุระพระเจ้า รามซิงค์ได้สง่ั ให้
ประชาชนทาสีบา้ นเรื อนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพื่ อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทาให้เจ้าฟ้าทรง
พอพระทัยมากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยื อนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ
5 ชัว่ โมง ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปรุ ะสิกรี เมื องที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ อหวังจะให้เป็ น
เมื องหลวงใหม่แต่เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน ทาให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยูไ่ ด้จึงได้ท้ ิงเมื อง
และย้ายไปตัง้ เมื องหลวงที่เมื องอัครา แต่ถึงเมื องจะทิ้งร้างไว้นานก็ยงั คงหลงเหลื อความงดงามและท่านจะ
ได้เห็ นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็ นหนึ่ งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสาม
พระองค์และมเหสีแต่ละองค์ตา่ งนับถื อศาสนาที่แตกต่างกันคื อ ศาสนาอิสลาม,ฮิ นดู และคริ ส แต่ก็
สามารถอยูร่ ่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหิ นสีแดงและแบ่งเป็ นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้อง
ประชุมอันงดงาม
ค่า
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เมืองชัยปุระ เมืองเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิ งห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้างด้วยหิ นทรายออกแดงคล้ายสีปูน
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แห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์
ในราชสานักแอบมองดูชีวิตความเป็ นอยูใ่ นตัวเมื อง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถ
มองเห็ นสตรี เหล่านัน้ ได้ และนั่นคื อที่มาของคาว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัย
ปูร์เมื องสีชมพูชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็ นราชธานี ของเมื องจัยปูร์
สร้างอยูบ่ นเนิ นเขาสูงตรงตาแหน่งเดิ มที่เคยเป็ นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดย
มหาราชาแมนสิ งห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็ จสิ้ นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ งห์ ป้ อมแห่งนี้ เป็ นต้นแบบที่
ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็ นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขา โดยมีทะเลสาบ
Maota อยูเ่ บื้ องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมื องเก่า ทัศนี ยภาพเมื่ อมองลงมาจากป้อมเป็ นสิ่ งที่น่า
ประทับใจมาก (นาท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่ อความสะดวกและปลอดภัย)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมซิต้ ีพาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้ นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมื อง สร้างตัง้ แต่สมัย
มหาราชาชัยสิ งห์ และต่อเติมกันเรื่ อยมาเป็ นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
แบบโมกุล ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้สว่ นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมื องจัยปูร์ แม้ยุคนี้ จะไม่
มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ ก็ยงั เป็ นสมบัติสว่ นพระองค์ และชาวเมื องจัยปูร์บางส่วนก็ยงั
นับถื อพระองค์อยูแ่ ม้พระองค์จะไม่มีอานาจใดๆ ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมง
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่รา้ นอาหารไทย
พักที่
พักที่ Hotel at Delhi ITC Welcom ระดับ 5 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ เดลลี กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมวัดพระแม่ลกั ษมี ซึ่งเป็ นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรู ปแบบ
ฮิ นดูเป็ นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนนั้ ถื อว่าเป็ นพระแม่แห่งเงินตรา ผูใ้ ดที่ไปขอพรให้
กิจการเจริ ญรุ ่งเรื อง มัก ประสพผล วัดนี้ สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรู ปหล่อ
ขององค์เทพต่างๆตามความเชื่ อของศาสนาฮิ นดู พระแม่ลกั ษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความรา่ รวย
และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็ จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การ
ทามาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผูห้ มัน่ บูชา
พระองค์และประกอบความดี อยูเ่ ป็ นนิ จ ชมวัดบาไฮ เป็ นวัดที่สวยงามโดดเด่นของศาสนาบาไฮใน
กรุงเดลี หรื อมักเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “วัดดอกบัว” เพราะโครงสร้างภายนอกมีลกั ษณะเป็ นรู ปกลีบดอกบัวบาน
27 กลีบแบ่งเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ ละ 9 กลีบ สร้างด้วยหิ นอ่อนสีขาวซึ่งดอกบัวนี้ ถื อเป็ นสัญลักษณ์ของความ
สะอาดบริ สุทธิ์หลุดพ้นจากความสกปรกของโคลนตม ศาสนาบาไฮถื อกาเนิ ดจากประเทศเปอร์เชียในต้นค
ริ สศตวรรษที่ 19 โดยศาสดาชื่ อBaha ullah ซึ่งเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมวลมนุ ษย์ในทุกเชื้ อ
ชาติศาสนา วัดนี้ ตัง้ อยูท่ ่ ที างใต้ของเดลีบริ เวณเนิ นเขาบาหาปุร์ เริ่ มสร้างเมื่ อปี 1980 และสร้างเสร็ จเมื่ อปี
1986 วัดนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิหร่านชื่ อ Fariburz Sahba จัดว่าเป็ นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ มี ี
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เที่ยง
บ่าย

ความโดดเด่นและสวยงามม า ก ที่สุด แ ห่ง ห นึ่ ง ข อ งอินเดียมองเห็ นแต่ไกล เพราะตัง้ อยูก่ ลางสวน
ขนาดใหญ่เนื้ อที่ 27 เอเคอร์ (67.5 ไร่)ที่ตอ้ งใช้เวลาเดิ นประมาณ 15 นาทีจึงถึงตัววัด ผมทราบว่าวัดนี้
ได้รับความสนใจมาเยื อนจากผูค้ นทุกศาสนาปี ละกว่า4 ล้านคน เมื่ อเข้าไปภายในโถงอาคารที่สามารถจุ
ผูค้ นได้ถึง 2,500 คน จะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ไม่มีรูปบูชาด้านใน มีท่ ีน่งั ม้ายาว เหมาะแก่การนั่ง
สมาธิทาจิตใจให้สงบ และรับอากาศที่สดชื่ นเย็นสบายในทุกฤดูกาล เพราะได้รับลมเย็นจากสระน้ารอบฐาน
อาคารที่มีจานวน 9 สระที่พดั ผ่านเข้ามาประดุจพัดลมหรื อแอร์ธรรมชาติ ชมประตูเมืองอิ นเดียเดินไป
ตามถนนอันใหญ่โตเพื่ อชมอนุ สาวรี ยข์ องประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อนด้วยการนั่งปิ กนิ กบนสนามหญ้าเขียว
ชอุม่ เยี่ยมชมประตูเมื องอินเดีย อนุ สาวรี ยแ์ ห่งชาติของอินเดียซึ่งอุทิศให้กบั เหล่าทหารผูเ้ สียสละชีวิต ตื่ นตา
ไปกับการออกแบบสุดอลังการ ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต พร้อมทัง้ สนุ กกับการ
ปิ กนิ กและการเล่นเกมบนสนามหญ้าสีเขียว ประตูเมื องอินเดียมีซุม้ โค้งสูง 138 ฟุต (42 เมตร) สร้างขึ้น
เพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารอินเดียนับหมื่ นนายที่เสียชีวิตในการเข้าร่วมกองทัพอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่
1 นอกจากนี้ คุณจะพบการสลักชื่ อทหารกว่า 13,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามอัฟกันเมื่ อปี 1919 ด้วย
ด้านล่างซุม้ ประตูเป็ นแท่น Amar Jawan Jyoti ซึ่งมีเปลวไฟที่จุดไว้ไม่เคยดับเพื่ อเป็ นการราลึกถึงทหารที่ไม่
รู ช้ ่ ื อซึ่งเสียชีวิตในสงครามต่างๆ ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็ นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่ อ
เป็ นที่ทาการของนายกรัฐมนตรี และเป็ นที่ตงั้ ของกระทรวงต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมมัสยิด จามา เดลลี อินเดียตัง้ อยูใ่ กล้กบั พระราชวัง Red Fort และอยูใ่ กล้บริ เวณชุมชนตลาดเก่า
จันทนี จตั ุรัสของเมื องเดลีเก่าเป็ นมัสยิดที่สวยงาม และใหญ่ท่ สี ุดของประเทศอินเดียสูง 65 เมตร กว้าง 35
เมตร พื้ นที่ลานหน้ามัสยิดขนาดกว้างยาว 91 เมตร สามารถจุผูค้ นได้กว่า 25,000 คนมัสยิดนี้ ถูกสร้าง
โดยพระเจ้าชาห์ จาฮาน (Shah Jahan)แห่งราชวงศ์โมกุล ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1644 และสร้างเสร็ จเมื่ อปี 1658
มองจากระยะไกลสามารถมองเห็ นโดมรู ปทรงหัวหอมขนาดใหญ่3 โดม หอสูงโดยรอบ 4 มุม และหอสูงมิ
นาเรท์ 2 หอที่สร้างด้วยหิ นทรายแดง และหิ นอ่อนความสูง 40 เมตรตัวมัสยิดมีประตูเข้า 3 ประตู คื อด้าน
เหนื อ ใต้ และตะวันออกก่อนเข้าประตูมสั ยิดต้องเดินขึ้นสเต็ปบันไดหลายสิ บขัน้ และต้องถอดรองเท้าฝาก
ไว้ดา้ นนอก และหากจะถ่ายรู ปด้านในมัสยิดก็ตอ้ งเสียเงินด้วย ชมสุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb)
เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็ นสถาปัตยกรรมยุค
แรกๆ ของราชวงศ์โมกุล จัดสร้างโดย Haji Begum พระราชินีแห่งหุมายุนในปี ค.ศ.1565 เพื่ อเป็ นสุสาน
ของหุมายุน จักรพรรดิ์องค์ท่ สี องแห่งราชวงศ์โมกุล สุสานนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวเปอร์เชียชื่ อ Mirak
Mirza Ghiyas มีทางเท้า และสระน้าด้านหน้า นาไปสู ่ตวั อาคารสุสาน 3 ชัน้ ชัน้ บนสุดมีโดมขนาดใหญ่
ตรงกลาง และมีฉัตรขนาดเล็กลงมาล้อมรอบ ภายในโถงสุสานมีหลุมฝังพระศพของหุมายุน รวมทัง้ หลุม
พระศพของพระราชวงศ์อกี หลายพระองค์ สุสานนี้ นับว่ามีความงดงามกลมกลื น และสมมาตรทาง
สถาปัตยกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ งของกรุ งเดลี จนเจ้าหน้าที่ประจาที่น่ ี เรี ยกสุสานหุมายุนนี้ ว่า “ทัชมาฮา
ลแห่งเดลี” โดยเทียบเคียงกับสุสานทัชมาฮาลอันงดงามที่เมื องอักราซึ่งสร้างทีหลังกว่า 70 ปี ชมหอคอย
กุตบั มินาร์ กุตบั มีนาร์ คื อ หอคอยที่ตงั้ อยูใ่ นกรุ งนิ วเดลี เป็ นหอที่มีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8
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ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้ สร้างขึ้นจากหิ นทรายสีแดง และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยูท่ ่ ี 14.32 เมตร กุตบั มี
นาร์ (กุตบั -ชื่ อของกษัตริ ย ์ กุตบั อุดดิ นไอบัก มีนาร์-หอสูง) หรื อเดิมชื่ อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี -ชื่ อของ
กษัตริ ยฮ์ ิ นดู สตัมภ์-เสา) เป็ นหอสูงที่น่าจะถื อเป็ นเครื่ องหมายของเดลี เป็ นถาวรวัตถุท่ มี ีความงามได้
สัดส่วน ภายนอกเป็ นหิ นทรายสีแดง สร้างเป็ นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไป
หลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึ กเป็ นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่รา้ นอาหารจีน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
23.00 น. ออกเดินทางสู ่ กรุ งเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 334
วันที่หา้
กรุงเทพฯ
04:40 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการรวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซา่
• ค่าที่พกั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ท่ ีคอยบริ การและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ 20 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ สาหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
** หากเดินทาง 4 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ 60 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
** หากเดินทาง 6 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ 50 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
** หากเดินทาง 8 ท่านเก็บทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ 40 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วนั ละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริ การยกกระเป๋ า ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว
• ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จา่ ย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ พื้นหลังสี
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ขาวเท่านัน้
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอินเดีย
4. ส่งมาที่ ทางเราจะยื่นวีซ่า แบบ E VISA
การชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ งท่าน ส่วนที่เหลื อชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคื นค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คื นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจา
กับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคื นเงินได้) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริ การทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมื อง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯโดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ •บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื อง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่ องจากมีส่ ิ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื องพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่
อาจคื นเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรื อ บางส่วน•รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษทั ฯ
อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย งดออก
เอกสารเข้าเมื องให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย•บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเลื่ อนการเดินทาง
ในกรณี ท่ มี ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน•การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การ
คื นได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

