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อินเดีย

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

สัมผัส ความน่าพิศวงอันแสนมหัศจรรย์ของ “หนึ่งสายน�้ำ สามมหานคร” แม่ยมุนา มหานครเดลี ชัยปุระ และ อัครา
ทีถ่ อื เป็นศูนย์กลางแห่งภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมอินเดีย อันเป็น “หัวใจ” ของพลังและมนต์ขลังแห่งการรังสรรค์เรือ่ งราวและ
ความเป็นมาของอารยธรรมอินเดียที่เก่าแก่ยาวนาน

INDIA
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ก�ำหนดการ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Bangkok – Delhi
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 323 สู่กรุงเดลฮี
อินเดีย
09.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติ “อินทิรา คานธี” กรุงเดลฮี
รถรับทีส่ นามบิน เดินทางผ่านเข้าสูท่ พี่ กั ทีโ่ รงแรม
Maidens Hotel ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือ
ของกรุงเดลฮี น�ำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารใน
โรงแรม
บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ออกเดินทาง
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย สถานที่
เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดีย
มากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยะ
ธรรมลุ่มแม่น�้ำสินธุ (Indus Valley relics) แสดง
ความเป็นมาของประวัตศิ าสตร์อนิ เดียทีม่ อี ายุกว่า
5,000 ปีรวมทั้งศิลปกรรมอันล�้ำค่าของเอเชีย
กลางจากเส้นทางสายไหม ซึง่ นับว่าหาได้ยากทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งในโลก
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจากทั่ ว โลกจะต้ อ ง
เข้าไปสักการะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ
พระบรม-สารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้สักแกะสลัก
ปิดทอง *ที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธ
บูชา โดยได้มอบให้เป็นของขวัญแก่รฐั บาลอินเดีย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันบุษบก
ดังกล่าวประดิษฐานอยู่กลางห้องโถงทางปีกซ้าย
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน พระบรมสารี ริ ก ธาตุ มี
ลั ก ษณะเป็ น พระบรมอั ฐิ ข นาดค่ อ นข้ า งใหญ่
ประมาณ 1 .5 – 2 นิ้ว ซึ่งแตกต่างจากพระบรม
สารีรกิ ธาตุทปี่ ระดิษฐานอยูท่ ปี่ ชู นียสถานส�ำคัญๆ
ของไทยที่มักจะมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวหัก
เล็กๆ หรือเมล็ดงาสีขาว

*(ส่วนยอดของบุษบกท�ำจากทองค�ำหนัก 102
กรัม บนยอดประดับด้วยอัญมณี)
จากนั้นเดินทางผ่านชม “ประตูเมืองอินเดีย”
(India Gate) สิ่งก่อสร้างตามคติ ประตูชัย ของ
กรุงปารีส ทีม่ งุ่ หมายให้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ทหาร
ที่พลีชีวิตในสงครามครั้งส�ำคัญ ๆของอินเดีย

“ราชฆาฏ” (Raj Ghat) หรือ “คานธีสมาธิ”
อนุ ส าวรี ย ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง “มหาตม
คานธี” บิดาแห่งชาติอินเดียใหม่ รอบๆราชฆาฏ
มีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีการจัดวางภูมทิ ศั น์ได้
อย่างสงบงาม สมกับเป็นสถานทีร่ ำ� ลึกถึงมหาบุรษุ
ของชาติ
กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค�่ำ พักผ่อน
โรงแรม Maidens Heritage Hotel New Delhi
หรือ เทียบเท่า
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อินเดีย

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
Delhi – Agra

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารใน
โรงแรมแล้ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง “อัคระ
มหานคร” (AGRA) ระยะทางประมาณ 207 กม.
ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
ผ่ า นออกจากเขตปกครองพิ เ ศษ เดลฮี ผ่ า น
ดินแดนเขตแคว้น “หริยาณา” (Haryana) ที่เขต
ปกครองพิเศษ “กรุงเดลฮี” สังกัดอยู่ เข้าสู่แคว้น
“อุ ต ตรประเทศ” (Uttar Pradesh) ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิต
เพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศ ไปตาม
ถนนไฮเวย์สายใหม่
รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารในโรงแรม
Radisson Blu Greater Noida.
หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อผ่านบริเวณชาย
ป่า “วรินทรวนา” (Varindavan) สถานที่ส�ำคัญ
ทางศาสนาฮินดู ที่เกี่ยวข้องกับ “พระกฤษณะ”
ที่เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ที่ปรากฏในการบันทึก
ของคัมภีร์ “ปุราณะ” โบราณ หลายเหตุการณ์
รวมทั้งการ “ยกภูเขาโควรรธนะ” ที่มักปรากฏ
เป็นลวดลายสลักหินทรายตามปราสาทหินหลาย
แห่งทั้งใน เมืองพระนคร และในภาคอีสาณของ
ไทย หลายแห่ง
จากนั้ น เดิ น ทางผ่ า นเมื อ งใหญ่ “มถุ ร า”
(Mathura) ต้นก�ำเนิดศิลปะสกุลช่าง “มถุรา” ที่
แพร่ ห ลายเข้ามาสู่ดินแดนอุษ าคเนย์ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย ก่อนผ่านชม “ศรีกานดา” (Si
kandra) มหาสถาปัตย์ ต้นแบบของ “ทัช มาฮาล”
ก่อนเข้าสู่ที่พักที่ “อัคระมหานคร” (Agra)
เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค�่ำ พักผ่อนตาม
สบาย โรงแรม The Grand Imperial – Heritage
Hotel หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

Agra
The Capital of The glorious Mughal Empire
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปเที่ยวชม
“ทัช มาฮาล” (Taj Mahal) ล�ำน�ำบทกวีศรีสง่า
แห่ ง ความรั ก ในหิ น อ่ อ น อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง
ความรั ก ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ โ ลกได้ ติ ด ตาตรึ ง ใจมานั บ
ศตวรรษ ริมฝั่งน�้ำ “ยมุนา” สถาปัตยกรรมเหนือ
กาลเวลา อันเปรียบเสมือนหนึง่ ยอดเพชรประดับ
เรือนมงกุฏอันงามสง่าแห่งอารยธรรมอินเดีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Agra Fort
บ่าย

เดินทางไปชมป้อมมหาปราสาท “อัคระ” (Agra
Fort) อดีตราชธานีของอินเดียในยุคสมัยของ
ราชวงศ์ โ มกุ ล ที่ ถื อ เป็ น ยุ ค ทองยุ ค หนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์อินเดีย
ชมด้านในพระต�ำหนักต่าง ๆที่สลักเสลาลวดลาย
ศิลปะแบบโมกุล ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย
แบบ “ราชภัฏ” ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซียแบบ
“ซาฟาวิดส์” ผ่านชมพระต�ำหนักเฉลียงมุขแปด
เหลี่ยม “มาซัมมัน บูร์ซ” ที่มีหน้าต่างเปิดกว้าง
สามารถมองเห็น “ทัช มาฮาล” ได้ ทีพ่ ระต�ำหนัก
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นี้เองที่เล่ากันว่า พระเจ้า “ชาห์จาฮัน” ถูกพระ
โอรสของพระองค์เอง กุมพระองค์ จองจ�ำไว้ ณ ที่
นี้ 7 ปี ได้แต่ทรงลอบมอง “ทัช มาฮาล” ผ่านการ
สะท้อนของกระจกเงาสีขนุ่ จวบจนวันสุดท้ายของ
พระชนม์
ชมลานสวนประดับ “ดีวานอีอมั ” (Diwan I aam)
ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นทีป่ ระดิษฐาน “บัลลังก์ยงู ทอง”
ที่มีชื่อเสียง และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เอง ที่
พระเจ้า “ชาห์ จาฮัน” ได้ทรงพบพระพักตร์
พระนาง “มุมตัซ” เป็นครั้งแรก ที่ทรงน�ำสินค้า
เป็นสร้อยไข่มกุ เข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม จนการ
พบการในครั้งนั้น ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้า
ประวัติศาสตร์อินเดียและโลกแห่งความรักไป
อย่างสิ้นเชิง
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ก่อนกลับเข้าสู่ที่พัก
พั ก ผ่ อ นตามสบาย โรงแรม The Grand
Imperial – Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
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อินเดีย
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อินเดีย

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Umaid Bhawan Heritage
Hotel หรือเทียบเท่า

หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางมุ่ง วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
หน้าสู่เมือง “ชัยปุระ” (Jaipur)
Jaipur
แวะชมเมือง “ฟาเตฮ์ปูร์ สิครี” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก Royal Colourful & Festive City of the Maharajas
“อัคระ” ประมาณ 40 กม. แต่เดิมเรียกว่า “ฟาติฮาบัท” แปล
“…If one has not seen Jaipur,
ว่า “เมืองแห่งชัยชนะ” เป็นศูนย์อ�ำนาจการปกครองที่แสนสั้น
What is the point of having been born?..”
เพียง 15 ปี หลังจากทีถ่ กู สร้างขึน้ มาก็ภกู ทิง้ ร้างไป แต่เป็นสถาน
หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไป
ที่เดียวในอินเดีย ที่สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ฝีมือของช่าง
ชมป้อมปราสาทสีอ�ำพัน (Amber Fort) ที่ตั้ง
หลวงสูงสุดในราชส�ำนักโมกุล ยังคงอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทสี ดุ จน
ตระหง่านอยู่เชิงเขาสูง “อาลาวารี” (Aravallis
ได้รับสมญานามว่า “เพชรน�้ำเอก” สถาปัตยกรรม “อินเดียRange) มีทะเลสาบ “เมาตา” (Maota Lake)
อิสลาม” หรือ “อินโด-ซาราเซ็น”
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคารใน
โรงแรม พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) ที่เมือง
“ภารตะบุรี” (Bharatpur)
เดินทางต่อเข้าสู่ ราชนครา “ชัยปุระ” ที่อยู่ห่าง
ออกไป 206 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
แวะชม “บ่ อ เก็ บ น�้ ำ ขั้ น บั น ได” (Abhaneri
Chaand Baori Step Wells) ทีใ่ นอดีตถือเป็นผลงานชิน้ โบว์แดง
ทางวิศวกรรมชลประทานของอินเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญา
ในนามของความเพียรทีส่ ถาปนาสังคมพลังน�ำ้ ของโลกยุคโบราณ
ขึ้นได้ในเขตคามที่แห้งแล้งกึ่งทะเลทราย
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สะท้ อ นเงาอยู ่ เ บื้ อ งล่ า งสถานที่ ตั้ ง ของป้ อ ม เที่ยง
ปราสาทสีอ�ำพันแห่งนี้ ถือเป็นจุดเด่นสูงสุดแห่ง
หนึ่งในบรรดาป้อมปราสาทในอินเดียทั้งหมด แต่ บ่าย
เดิมเป็นศูนย์กลางแห่งราชธานีเก่าก่อนทีจ่ ะมีการ
ก่อสร้างเมือง “ชัยปุระ” ใหม่ดา้ นล่างจากเชิงเขา
ลงไป เที่ยวชมบรรดาห้องหับรโหฐานด้านใน ที่
เต็มไปด้วยความหลากหลายของศิลปกรรมการ
ตกแต่งจากงานช่างหลวงหลายกระแส ที่ส�ำคัญ
ที่สุดคืองานช่างหลวงสกุล “ราชภัฏ” ซึ่งถือเป็น
เอกลักษณ์ของแคว้น “ราชสถาน”
หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปชม “พระต�ำหนัก 21.30 น.
ฤดูร้อนกลางน�้ำ” (Jal Mahal)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
C’est Chine
ชมพิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง (City Palace Museum)
จัดแสดงเครือ่ งสูงส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่ง
“ชัยปุระ” ทีท่ รงใช้ในงานพระราชพิธปี ระจ�ำปีตา่ ง ๆ
ผ่านชม “หอพระพาย” หรือ “พระต�ำหนักแห่ง
สายลม” (Palace of the Wind) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ที่ส�ำคัญที่สุดของมหานครแห่งนี้
หลั ง จากนั้ น อิ ส ระช้ อ ปปิ ้ ง ตามอั ธ ยาศั ย ที่
“World Trade Park” รับประทานอาหารค�่ำ
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชัยปุระ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
Bangkok
02.15 น.
08.15 น.

ออกเดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่ วบิน
ที่ WE 2344 กลับกรุงเทพฯ
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.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
9.
10.
11
		
		
12
		
13

ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย และ ไทยสมายล์ ชั้นประหยัด (Economy Class)
ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าวีซ่า ส�ำหรับหนังสือเดินทางไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศน�ำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช�ำนาญเส้นทาง
ค่าห้องพักในโรงแรม Heritage Hotel ตามที่ระบุในการการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามการ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ส�ำหรับท่านที่อายุระหว่าง 1 – 75 ปีบริบูรณ์
วงเงินท่านละ 750,000 บาท ส�ำหรับท่านที่อายุระหว่าง 76 – 80 ปีบริบูรณ์
ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ�ำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว จะยึดถือและค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส�ำคัญ
กรณีที่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ
มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

INDIA

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.
2.
		
		
3.
4.
5.
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ค่าธรรมเนียมการจัดท�ำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดืม่ ทีส่ งั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน�ำ้ หนักเกิน
จากทางสายการบินก�ำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ�ำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน�้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และ ยกเลิกการเดินทาง
1. ช�ำระเงินมัดจ�ำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
		 ชื่อบัญชี นางสาวจรัสศรี ศรีบ�ำรุงเกียรติ และ นายภาณุมาศ ชเยนทร์
		 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด สาขา ถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ
		 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 235 0 73850 2
2. ค่าบริการส่วนที่เหลือช�ำระ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
3. ส่งส�ำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากที่ช�ำระมัดจ�ำ
		 ( 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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