


ภารตะ คณะราชย์

วันเดินทาง 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 (6 วัน 4 คืน)
เยือนดินแดนมัชฌิมาทองค�า
อู่อารยธรรมแห่งมหาภารตะอารยสถาน 
Agra – Jaipur - Delhi 

สัมผัส ความน่าพิศวงอันแสนมหัศจรรย์ของ  “หนึ่งสายน�้า สามมหานคร” แม่ยมุนา มหานครเดลี ชัยปุระ และ อัครา 

ทีถ่อืเป็นศนูย์กลางแห่งภมูทิศัน์วฒันธรรมอนิเดยี อนัเป็น “หวัใจ” ของพลงัและมนต์ขลงัแห่งการรงัสรรค์เรือ่งราวและ

ความเป็นมาของอารยธรรมอินเดียที่เก่าแก่ยาวนาน
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ก�าหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
Bangkok – Delhi

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 323 สู่กรุงเดลฮี  

 อินเดีย

09.55  น. ถงึสนามบนินานาชาติ “อนิทริา คานธ”ี กรงุเดลฮี   

 รถรับทีส่นามบนิ เดินทางผ่านเข้าสูท่ีพ่กัท่ีโรงแรม  

 Maidens Hotel ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือ 

 ของกรุงเดลฮี น�าสัมภาระเก็บเข้าที่พัก

                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารใน 

 โรงแรม

บ่าย    หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว ออกเดนิทาง 

 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย สถานท่ี 

 เกบ็รวบรวมโบราณวตัถแุละศิลปกรรมของอนิเดยี 

 มากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยะ 

 ธรรมลุ่มแม่น�้าสินธุ (Indus Valley relics) แสดง 

 ความเป็นมาของประวติัศาสตร์อนิเดียทีม่อีายกุว่า  

 5,000 ปีรวมทั้งศิลปกรรมอันล�้าค่าของเอเชีย 

 กลางจากเส้นทางสายไหม ซึง่นับว่าหาได้ยากทีส่ดุ 

 แห่งหนึ่งในโลก

                       สิ่งส�าคัญที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจะต้อง 

 เข้าไปสักการะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ  

 พระบรม-สารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธ 

 เจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้สักแกะสลัก 

 ปิดทอง *ที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธ 

 บชูา โดยได้มอบให้เป็นของขวญัแก่รฐับาลอนิเดยี 

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันบุษบก  

 ดังกล่าวประดิษฐานอยู่กลางห้องโถงทางปีกซ้าย 

 ของพิพิธภัณฑสถาน พระบรมสารีริกธาตุม ี

 ลักษณะเป็นพระบรมอัฐิขนาดค่อนข้างใหญ่ 

 ประมาณ 1 .5 – 2 นิ้ว ซึ่งแตกต่างจากพระบรม 

 สารรีกิธาตุทีป่ระดิษฐานอยูท่ีป่ชูนียสถานส�าคญัๆ  

 ของไทยที่มักจะมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวหัก 

 เล็กๆ หรือเมล็ดงาสีขาว

 *(ส่วนยอดของบุษบกท�าจากทองค�าหนัก 102  

 กรัม บนยอดประดับด้วยอัญมณี)

                       จากนั้นเดินทางผ่านชม “ประตูเมืองอินเดีย”  

 (India Gate) สิ่งก่อสร้างตามคติ ประตูชัย ของ 

 กรงุปารสี ท่ีมุง่หมายให้เป็นอนสุรณ์สถานแก่ทหาร 

 ที่พลีชีวิตในสงครามครั้งส�าคัญ ๆของอินเดีย 

                       “ราชฆาฏ” (Raj Ghat) หรือ “คานธีสมาธิ”  

 อนุสาวรีย ์ที่สร ้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึง “มหาตม  

 คานธี” บิดาแห่งชาติอินเดียใหม่ รอบๆราชฆาฏ  

 มอีาณาบรเิวณกว้างขวาง มกีารจดัวางภมูทิศัน์ได้ 

 อย่างสงบงาม สมกบัเป็นสถานทีร่�าลกึถงึมหาบรุษุ 

 ของชาติ

                       กลับเข้าสู่ท่ีพัก รับประทานอาหารค�่า พักผ่อน 

 โรงแรม Maidens Heritage Hotel New Delhi  

 หรือ เทียบเท่า
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วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
Delhi – Agra

                       หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารใน 

 โรงแรมแล้ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง “อัคระ 

 มหานคร” (AGRA) ระยะทางประมาณ 207 กม.  

 ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.

                       ผ่านออกจากเขตปกครองพิเศษ เดลฮี ผ่าน 

 ดินแดนเขตแคว้น “หริยาณา” (Haryana) ที่เขต 

 ปกครองพิเศษ “กรุงเดลฮี” สังกัดอยู่ เข้าสู่แคว้น  

 “อุตตรประเทศ” (Uttar Pradesh) ท่ีอุดม 

 สมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดท่ีผลิต 

 เพื่อเล้ียงดูชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศ ไปตาม 

 ถนนไฮเวย์สายใหม่ 

                       รบัประทานอาหารกลางวนัที ่ภตัตาคารในโรงแรม  

 Radisson Blu Greater Noida. 

                       หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อผ่านบริเวณชาย 

 ป่า “วรินทรวนา” (Varindavan) สถานที่ส�าคัญ 

 ทางศาสนาฮินดู ที่เกี่ยวข้องกับ “พระกฤษณะ”  

 ที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ ที่ปรากฏในการบันทึก 

 ของคัมภีร์ “ปุราณะ” โบราณ หลายเหตุการณ์  

 รวมทั้งการ “ยกภูเขาโควรรธนะ” ที่มักปรากฏ 

 เป็นลวดลายสลกัหนิทรายตามปราสาทหนิหลาย 

 แห่งทั้งใน เมืองพระนคร และในภาคอีสาณของ 

 ไทย หลายแห่ง 

                       จากนั้น เดินทางผ ่ านเมืองใหญ ่  “มถุรา”  

 (Mathura) ต้นก�าเนิดศิลปะสกุลช่าง “มถุรา” ที่ 

 แพร่หลายเข้ามาสู ่ดินแดนอุษาคเนย์ รวมท้ัง 

 ประเทศไทยด้วย ก่อนผ่านชม “ศรีกานดา” (Si 

 kandra) มหาสถาปัตย์ ต้นแบบของ “ทชั มาฮาล”  

 ก่อนเข้าสู่ที่พักที่  “อัคระมหานคร” (Agra)   

                       เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค�่า พักผ่อนตาม 

 สบาย โรงแรม The Grand Imperial – Heritage  

 Hotel หรือเทียบเท่า 

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
Agra

The Capital of The glorious Mughal Empire

                       หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปเท่ียวชม  

 “ทัช มาฮาล” (Taj Mahal) ล�าน�าบทกวีศรีสง่า 

 แห่งความรักในหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่ง 

 ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่โลกได้ติดตาตรึงใจมานับ 

 ศตวรรษ ริมฝั่งน�้า “ยมุนา” สถาปัตยกรรมเหนือ 

 กาลเวลา อนัเปรยีบเสมอืนหนึง่ยอดเพชรประดบั 

 เรือนมงกุฏอันงามสง่าแห่งอารยธรรมอินเดีย

                       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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Agra Fort

บ่าย เดินทางไปชมป้อมมหาปราสาท “อัคระ” (Agra  

 Fort) อดีตราชธานีของอินเดียในยุคสมัยของ 

 ราชวงศ ์โมกุล ที่ถือเป ็นยุคทองยุคหนึ่ งใน 

 ประวัติศาสตร์อินเดีย 

                       ชมด้านในพระต�าหนักต่าง ๆที่สลักเสลาลวดลาย 

 ศิลปะแบบโมกุล ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย 

 แบบ “ราชภฏั” ผสมผสานกบัศิลปะเปอร์เซียแบบ  

 “ซาฟาวิดส์” ผ่านชมพระต�าหนักเฉลียงมุขแปด 

 เหลี่ยม “มาซัมมัน บูร์ซ” ที่มีหน้าต่างเปิดกว้าง 

 สามารถมองเหน็ “ทชั มาฮาล” ได้ ทีพ่ระต�าหนกั 

 นี้เองที่เล่ากันว่า พระเจ้า “ชาห์จาฮัน” ถูกพระ 

 โอรสของพระองค์เอง กมุพระองค์ จองจ�าไว้ ณ ที ่

 นี ้7 ปี ได้แต่ทรงลอบมอง “ทชั มาฮาล” ผ่านการ 

 สะท้อนของกระจกเงาสขีุน่จวบจนวนัสดุท้ายของ 

 พระชนม์ 

                       ชมลานสวนประดบั “ดวีานออีมั” (Diwan I aam)  

 ท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นท่ีประดษิฐาน “บัลลงัก์ยงูทอง”  

 ท่ีมีช่ือเสียง และท่ีลานสวนประดับแห่งนี้เอง ที่ 

 พระเจ้า “ชาห์ จาฮัน” ได้ทรงพบพระพักตร์  

 พระนาง “มุมตัซ” เป็นครั้งแรก ที่ทรงน�าสินค้า 

 เป็นสร้อยไข่มกุเข้ามาขายให้นางในฮาเรม็ จนการ 

 พบการในครั้งนั้น ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้า 

 ประวัติศาสตร์อินเดียและโลกแห่งความรักไป 

 อย่างสิ้นเชิง 

                       อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ก่อนกลับเข้าสู่ที่พัก  

 พักผ ่อนตามสบาย โรงแรม The Grand  

 Imperial – Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
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                       เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Umaid Bhawan Heritage 

Hotel หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
Jaipur 

Royal Colourful  & Festive City of the Maharajas

 “…If one has not seen Jaipur,

 What is the point of having been born?..”

                       หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไป 

 ชมป้อมปราสาทสีอ�าพัน (Amber Fort) ที่ตั้ง 

 ตระหง่านอยู่เชิงเขาสูง “อาลาวารี” (Aravallis  

 Range) มีทะเลสาบ “เมาตา” (Maota Lake)  

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur

                       หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางมุ่ง

หน้าสู่เมือง “ชัยปุระ” (Jaipur) 

                       แวะชมเมือง “ฟาเตฮ์ปูร์ สิครี” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก 

“อัคระ” ประมาณ 40 กม. แต่เดิมเรียกว่า “ฟาติฮาบัท” แปล

ว่า “เมืองแห่งชัยชนะ” เป็นศูนย์อ�านาจการปกครองที่แสนสั้น

เพียง 15 ปี หลังจากทีถ่กูสร้างขึน้มากภ็กูทิง้ร้างไป แต่เป็นสถาน

ที่เดียวในอินเดีย ที่สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ฝีมือของช่าง

หลวงสงูสุดในราชส�านกัโมกลุ ยงัคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ทสีดุ จน

ได้รับสมญานามว่า “เพชรน�้าเอก” สถาปัตยกรรม “อินเดีย-

อิสลาม” หรือ “อินโด-ซาราเซ็น” 

                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน

โรงแรม พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) ที่เมือง 

“ภารตะบุรี” (Bharatpur) 

                       เดินทางต่อเข้าสู่ ราชนครา “ชัยปุระ” ที่อยู่ห่าง

ออกไป 206 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 

                       แวะชม “บ่อเก็บน�้าขั้นบันได” (Abhaneri 

Chaand Baori Step Wells) ทีใ่นอดีตถอืเป็นผลงานชิน้โบว์แดง

ทางวิศวกรรมชลประทานของอินเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญา

ในนามของความเพียรทีส่ถาปนาสงัคมพลงัน�า้ของโลกยคุโบราณ

ขึ้นได้ในเขตคามที่แห้งแล้งกึ่งทะเลทราย  
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 สะท้อนเงาอยู ่ เบื้องล่างสถานที่ ต้ังของป้อม 

 ปราสาทสีอ�าพันแห่งนี้ ถือเป็นจุดเด่นสูงสุดแห่ง 

 หนึ่งในบรรดาป้อมปราสาทในอินเดียทั้งหมด แต่ 

 เดมิเป็นศนูย์กลางแห่งราชธานเีก่าก่อนทีจ่ะมกีาร 

 ก่อสร้างเมอืง “ชยัปรุะ” ใหม่ด้านล่างจากเชงิเขา 

 ลงไป เที่ยวชมบรรดาห้องหับรโหฐานด้านใน ที่ 

 เต็มไปด้วยความหลากหลายของศิลปกรรมการ 

 ตกแต่งจากงานช่างหลวงหลายกระแส ท่ีส�าคัญ 

 ที่สุดคืองานช่างหลวงสกุล “ราชภัฏ” ซึ่งถือเป็น 

 เอกลักษณ์ของแคว้น “ราชสถาน” 

                       หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปชม “พระต�าหนัก 

 ฤดูร้อนกลางน�้า” (Jal Mahal) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

 C’est Chine  

บ่าย ชมพพิธิภณัฑ์พระราชวงั (City Palace Museum)  

 จดัแสดงเครือ่งสงูส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่ง  

 “ชัยปุระ” ท่ีทรงใช้ในงานพระราชพธิปีระจ�าปีต่าง ๆ  

                       ผ่านชม “หอพระพาย” หรือ “พระต�าหนักแห่ง 

 สายลม” (Palace of the Wind) ซึ่งถือได้ว่าเป็น 

 สัญลักษณ์ที่ส�าคัญที่สุดของมหานครแห่งนี้ 

                       หลังจากนั้น อิสระช้อปปิ ้ง ตามอัธยาศัยที่  

 “World Trade Park”  รับประทานอาหารค�่า

21.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชัยปุระ 

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
Bangkok 

02.15 น. ออกเดนิทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่วบนิ 

 ที่ WE 2344 กลับกรุงเทพฯ

08.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
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อัตราค่าบริการท่านละ 58,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

อัตราค่าบริการท่านละ 69,500 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน)

สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อ คุณภาณุมาศ (โท)

โทร 081-915-8815

อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย และ ไทยสมายล์  ชั้นประหยัด (Economy Class) 

  ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 

 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 3. ค่าวีซ่า ส�าหรับหนังสือเดินทางไทย

 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน�าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช�านาญเส้นทาง

 5. ค่าห้องพักในโรงแรม Heritage Hotel ตามที่ระบุในการการหรือเทียบเท่า

 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามการ

 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ส�าหรับท่านที่อายุระหว่าง 1 – 75 ปีบริบูรณ์

  วงเงินท่านละ 750,000 บาท ส�าหรับท่านที่อายุระหว่าง 76 – 80 ปีบริบูรณ์

 9. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 

 10. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

 11 รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ�าเป็นหรือเพื่อความเหมาะสม 

  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว จะยึดถือและค�านึงถึงผลประโยชน์ 

  ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส�าคัญ

 12 กรณีที่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  และ/หรือ ต่างประเทศ

  มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินทั้งหมด

 13 ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดท�าหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน�า้หนกัเกนิ 

  จากทางสายการบินก�าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค 

  ประจ�าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 3. ค่าธรรมเนียมน�้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และ ยกเลิกการเดินทาง

 1. ช�าระเงินมัดจ�าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี  นางสาวจรัสศรี ศรีบ�ารุงเกียรติ และ นายภาณุมาศ ชเยนทร์

  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด สาขา ถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ

  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 235 0 73850 2

 2. ค่าบริการส่วนที่เหลือช�าระ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

 3. ส่งส�าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากที่ช�าระมัดจ�า 

  ( พาสปอร์ตหมดอายุหลังวันที่  31 พฤษภาคม 2562 ) 

 4. แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

 5 แจ้งยกเลิกเดินทางหลังวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 ปิดรับการจอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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