
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  20 – 23 ตลุำคม 2561 
 
รำยละเอยีดกำรเดนิทำง  

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – เมอืงเดล ี– พพิธิภณัฑม์หำตมคำนธ ี– วดัอคัรชำดำม – กตุบัมนีำร ์   

เมอืงอคัรำ                                                                    (-/L/D) 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สาย
การบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนวิเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่TG 323 
  ***สายการบนิสามารถโหลดกระเป๋าใตท้อ้งเครือ่งได ้30 กก. และถอืขึน้เครือ่งได ้7 กก./มอีาหารเสริฟ์บนเครือ่ง*** 

10.35 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินิทริาคานธี ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
30 นาที กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิีการตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี ตั ้งอยู่บนถนน Tees January Marg ภายใน
ประกอบดว้ยบา้นพักที่มหาตมะคานธีอาศัยอยู่ในช่วง 144 วันสดุทา้ยของชวีติ ตัง้แต่วันที ่9 กันยายน 
2490 จนกระทั่งถูกลอบสงัหารใน วนัที ่30 มกราคม 2491 นทิรรศการแสดงภาพชวีประวตัแิละเรือ่งราว

การเคลือ่นไหวเพื่อเรยีกรอ้งเอกราช อนุสรณ์สถาน ณ บรเิวณที่มหาตมะคานธีเสยีชวีติ รูปปั้นมหาตมะ
คานธ ีเปลวเพลงิเป็นเครือ่งร าลกึถงึมหาตมะคานธี กลองสนัตภิาพ หอ้งจัดแสดงตุก๊ตาจ าลองเรือ่งราว
ชีวติของมหาตมะคานธี ภายในบรเิวณอาคารบา้นพักเป็นที่จัดแสดงสิง่ของเครื่องใชส้่วนตัวของ

มหาตมะคานธ ีภาพถ่าย เอกสารตน้ฉบับทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืของมหาตมะคานธ ีและเอกสารอืน่ๆ รวมถงึ
ภาพยนตส์ารคดทีี่แสดงถงึชวีประวัต ิแนวความคดิ และการเคลือ่นไหวเพื่อการเรยีกรอ้งเอกราชของ
มหาตมะคานธ ีโดยการใชเ้ครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการน าเสนอเรือ่งราว

ตา่งๆ อกีดว้ย   
จากนัน้น าท่านชม วดัอคัรชาดาม ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฮนิดทูี่มขีนาดใหญ่ สรา้งขึน้โดย Pramukh 
Swami Maharaj ผูน้ านิกาย Swaminarayan ของศาสนาฮนิด ูเป็นศนูยร์วมเกีย่วกบัอารยะธรรมอนิเดยี 

และมกีารแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัวฒันธรรมและศลิปะตา่งๆ  
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กุตับมนีาร ์เป็นหอสูงที่ถือว่าเป็นเครือ่งหมายของเดล ีเป็นถาวรวัตถุที่มีความ

งามได ้สดัสว่น ภายนอกเป็นหนิทรายสแีดง สรา้งเป็นลูกฟกูขึน้ไปอย่างเกลีย้งเกลา ซึง่ไดม้กีารสรา้งต่อ



 

 

 

กนัขึน้ไปหลายทอด หลายยุคสมัย แตล่ะลกูฟกูจารกึเป็นอกัษรอาระบกิจากบทสวดในพระคมัภรีโ์กหร่าน 
เดมิพระเจา้ปฤถวรีาช กษัตรยิฮ์นิดทูรงสรา้งหอไวส้งูเพียง 95 ฟุต เพือ่ใหล้กูสาวขึน้ไปดูแม่น ้ายมุนาอัน
ศกัดิส์ทิธิใ์นขณะสวดมนต ์ และในบรเิวณกุตบัมนีาร ์ยังมีถาวรวตัถุเป็นศลิปะฮนิดูเดมิ ซึง่มุสลมิมาสรา้ง

เสรมิเตมิแตง่ให ้ซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของคนไปเยีย่มชมไม่แพห้อกตุบัมนิาร ์คอื เสาเหล็ก ท าดว้ยเหล็ก
อย่างดีไม่เป็นสนิม สัณนิฐานว่าสรา้งขึน้หลังสมัยพระเจา้อโศกมหาราช ที่เสามีค าจารึกเป็นภาษา
สนัสกฤต เป็นค าบูชาถวายพระวษิณุ การฝังเสาท าไดแ้น่นหนามาก เล่ากนัวา่กษัตรยิม์ุสลมิพยายามเอา

ปืนใหญ่ยงิใกล ้ๆ ยังไม่โคน่ไม่รา้ว รอยเสาทีถู่กปืนใหญ่ ยังปรากฏอยู่จนทุกวนัน้ี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอนิเดยี เคยเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกุลและเป็นสถานที่ตัง้ของทัชมาฮาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติของชาวอนิเดยีระหวา่งเสน้ทาง 
ค า่         บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
      พักที ่......................................................................... หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (อคัรา) 

  

DAY 2 ทชัมำฮำล – อคัรำฟอรท์ – เมอืงชยัปรุะ                                            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม ทัชมาฮาล มรดกโลกทีเ่ป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้

ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตัส โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ประตูสุสานที่
สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิ ที่เป็นถอ้ยค าอุทศิและค าอาลัยต่อสิง่อันเป็นที่รักที่จากไป และน าท่าน
ถ่ายรูปกบั ลานน ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตัวอาคารที่สรา้งจากหนิอ่อนสี

ขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซึง่ประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหินซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยช่างจากชาวเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม 
ซึง่จะมีหอคอยสีเ่สาลอ้มรอบตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และพระเจา้

ชาหจ์าฮนั ทีไ่ดอ้ยู่คูเ่คยีงกนัตลอดชัว่นริันดร ์โดยทัชมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี ใชเ้งนิ
ไป 41 ลา้นรูปี ใชท้องค าประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กโิลกรัม ใชค้นงานกว่า 
20,000 คน แลว้น าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกบัแม่น ้ายมุนาที่ฝ่ังตรงกันขา้มมพีื้นทีข่นาดใหญ่ถูก

ปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรียมที่จะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดี าดว้ยรูป
อาคารแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคยีงขา้งกนั แตถู่กออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตวัไปคุม
ขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน  จากนัน้น าท่านชม อัคราฟอรท์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา สรา้งในปี 1564 

ตามบัญชาของพระเจา้อักบาร ์ก าแพงป้อมสรา้งจากหนิทราย มีต าหนักตา่งๆ ถงึ 500 หลัง เป็นศลิปะ
แบบเบงกาลแีละคุชราต ีปัจจุบันเหลอือยู่หลังเดยีว คอื ชาหังครีีมาฮาล เป็นที่ป  ระทับของชายาฮนิดู
ของพระเจา้อกับาร ์ลกัษณะสถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึสมัยพระเจา้ชาห ์จะ ฮาน ทรงมี
บัญชาใหร้ือ้ถอนต าหนักอืน่ๆลงทัง้หมด เพือ่สรา้งวังที่ประทับใหม่ ลกัษณะเป็นศลิปะแบบฮนิดูผสมกับ

อสิลาม รวมถงึหอแปดเหลีย่ม มุสซามานบูรช ์ที่เชือ่กันวา่เป็นที่ซ ึง่ชาห ์จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว ้และ
เฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสดุทา้ยแห่งพระชนมช์พี   

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชัยปุระ หรอื มหานครสชีมพู โดยในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์ไดม้ี
รับสัง่ใหป้ระชาชนทาสชีมพทูับบนสปีนูเกา่ของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่แสดงถงึไมตรจีติครัง้ตอ้นรับการมา
เยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์เจา้ชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึง่ภายหลังคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที่ 7 

แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอนิเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิง่ก่อสรา้งภายในเขต
ก าแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพูเช่นเดมิ ปัจจุบันเมอืงชยัปุระเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมัยสดุของ
รัฐราชสถาน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
     พักที ่............................................................... หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (ชยัปุระ) 
 

 

DAY 3 เมอืงชยัปรุะ – ป้อมแอมเบอร ์– ซติี ้พำเลส - ฮำวำ มำฮำล - เมอืงนวิเดลล ี              (B/L/D)                                                                                    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมแอมเบอร ์ซึง่ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดย มหาราชา 

มาน สงิหท์ี่ 1 ป้อมปราการแห่งน้ีมีชือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดู
และศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดก าแพง
ปราการทีใ่หญ่และแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง และถนนที่ปูดว้ยหนิหลายสาย โดยภายใน

ก าแพงเมืองแบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภายในเป็นหมู่พระที่น่ังซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิอ่อน 



 

 

 

หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย ดวินัออิัม คอื ทอ้งพระโรงกลาง , ดวินัอกิสั คอื ทอ้งพระโรงส่วน
พระองค ์
ชีชมาฮาล คือ พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา และ จัย มานดีร ์ซ ึ่งเป็น

ต าหนักอยู่บนชัน้สอง, อารัม บักห ์ซึง่เป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลางระหวา่งอาคาร 
และ สุกหน์วิาส ซึง่เป็นพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่า
ผ่านรางน ้าตกทีม่ีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักน้ีมีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมน้ีเคย

เป็นทีป่ระทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี (พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชม
พระราชวงั โดยรถจี๊ป) 
จากนัน้น าท่านชม ซติี ้พาเลส ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์พระราชวงัถูกสรา้งขยายออกใน

สมัยหลงั ปัจจุบันไดร้วบเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื 
สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวงั สว่นทีส่องเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ทีจ่ัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์
และมเหส ีซึง่มีการตัดเย็บอย่างวจิติร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศกึสงคราม ที่จัดแสดงไว ้

อย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี ่คือส่วนของศลิปะ
ภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดร้ับการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้า
ขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชือ่กันว่าเป็นหมอ้น ้าที่

กษัตรยิ ์Madho Singh ไดร้ับมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่7 ซึง่บรรจุน ้าจากแม่น ้าคงคา
อนัศกัดิส์ทิธิ ์
จากนัน้น าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม สรา้งโดยมหาราชาสะหวาย 

ประธาป สงิห ์ออกแบบโดย ลาล ชนัด ์อสุถัด โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมี
สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่คอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้และมีลกัษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิ
ทรายสแีดงสดฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชี่องหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไว ้
ดว้ยหินทรายฉลุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยที่คน

ภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์กีอย่างคอืเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชือ่ 
“Palace Of Wind”    

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงนวิเดลล ีเมอืงหลวงเกา่แกข่องอนิเดยี   
ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

    พักที ่......................................................................... หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เดล)ี 

 

DAY 4 สนำมบนิอนิทริำคำนธ ี– ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)                          (B/-/-)                                                                                    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอนิทริาคานธ ีประเทศอนิเดยี  

11.40  น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 324 
17.35 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  
** รำคำนีส้ ำหรบัผูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น **  

 

 
วธิกีารช าระเงนิ  ช าระมัดจ า ทา่นละ  15,000 บาท  
 แฟกซห์รอือเีมลห์นา้หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ั่ง (หนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6 

เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
อตัรำนีร้วม 
✓คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด สายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ– อนิเดยี – กรงุเทพฯ   

✓คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไม่เกนิ 30 

กโิลกรัม)  
✓คา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษีสนามบนิทกุแหง่  

✓คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น / หอ้ง)      

✓ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษีตา่ง ๆ หัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากับภาษี) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว นอกเหนือจากรายการทัวรร์ะบไุว ้เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่มนิิ

บาร ์และทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิพนักงานขับรถ คา่ทปิมัคคเุทศน์ทอ้งถืน่ 1,500 บาท / ทา่น  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตรา

แลกเปลีย่น  
 คา่ธรรมเนียมวซีา่  
 คา่ปรับส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด      

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่(2-3 ทำ่น/หอ้ง) 
 

พกั
เดยีว 

20 – 23 ตลุำคม 2561 28,500 .- 5,000 .- 


