(HD)

วันแรก

กรุงเทพ – เดลลี – อัครา

04:30 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI
AIRWAYS โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ให้ กบั ท่าน
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเดลลี โดยเที่ยวบินที่ TG323 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

07:35 น.
10:35 น.

กลางวัน

เดินทางถึงสนามบินอินทิรา คานธี กรุ งเดลี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เดลี” (DELHI) เป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอิ นเดีย ประมาณการณ์ ว่าก่อสร้ างเมื่อ 5000 ปี ก่อ น
คริ สตกาล ส่วนสิง่ ก่อสร้ างที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ค้นพบในปั จจุบนั มีอายุประมาณ 300 ปี ก่อ นคริ สตกาล
มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปั จจุบนั พื ้นที่เขตเดลีเป็ นศูนย์กลาง
การปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากสหราชอาณาจักรได้ ยึดครอง
อินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ ย้ายเมืองหลวงไปยังกัลกัตตา แต่ เดลีก็ ไ ด้ ก ลับ มาเป็ นเมื อ งหลวงอี ก
ครัง้ ใน ค.ศ. 1911 โดยมีการสร้ างเมืองใหม่ขึ ้นมา และใช้ ชื่อว่า “นิว เดลี”
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอัครา ตังอยู
้ ใ่ นรัฐอุตตรประเทศ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง

(HD)

ค่า
วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร พักที่  HOTEL CLARKS SHIRAZ (4ดาว) หรือ
เทียบเท่ า
อัครา – ทัชมาฮาล – พระราชวังอัคราฟอร์ ต - ชัยปุระ
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นําท่านชมทัชมาฮาล” (Taj Mahal) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์ แห่งความรักที่
“กษัตริย์ชาห์ เจฮาน” สร้ างเป็ นที่ฝังศพ “พระนางมุมตัส” พระมเหสี เป็ นอนุสรณ์ แห่งความรัก
อันยิ่งใหญ่บริ สทุ ธิ์ และงดงามกว่าที่จะเชื่อว่าเป็ นสิ่งก่อสร้ างด้ วยมือมนุษย์ ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้ายมุ
นา สร้ างจากหินอ่อนสีขาวบริ สทุ ธิ์ ที่สลักเสลาอย่างอ่อนช้ อยงดงาม ฝั งพลอย และอัญมณี อันมี
ค่า นานาชนิ ด โดยช่ างฝี มื อ ชัน้ เอกของโลกยากที่ จะหาที่ ใดเปรี ย บ จากนัน้ นํ าท่านชม
พระราชวังอัคราฟอร์ ต เป็ นป้อมปราการประจําเมือ งซึ่งสร้ างเป็ นกําแพงหินทรายสีแดง ตัง้
ตระหง่านสวยงาม ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้ าอัคบาร์ สร้ ฮงขึ ้นในปี ค.ศ. 1565 และ
สร้ างต่อเติมกันเรื่ อยมาจนถึงรุ่ นหลานคือ พระเจ้ าชาร์ เจฮาน กษัตริ ย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล
ซึง่ ปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวัง มีกําแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว
2.5 กิ โ ลเมตร ภายในอัค ราฟอร์ ด มี ห้อ งสวยงามที่ สร้ างด้ ว ยหิน อ่ อ นแกะสลัก ฝั ง โดยรอบ
โดยเฉพาะจะพาท่านไปชมห้ องมุขแปดเหลีย่ ม ซึง่ เป็ นห้ องที่มีความสําคัญที่สดุ ภายในพระราชวัง
แห่งนีแ้ ละภายในห้ องนี ้ท่าน จะได้ พบกับสถานที่ที่กษัตริ ย์ชาร์ เจฮานถูกลูกชายจับมาขังไว้ จน
สิ ้นพระชนม์
บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
นําท่า นเดิน ทางสู่เมือ งชั ย ปุระ
เมื อ งหลวงของแคว้ นราชสถาน ตัง้ อยู่ท างตะวันตกของ
อินเดีย สร้ างขึ ้นตังแต่
้ เมื่อปี ค.ศ.1728 โดยมหาราชา ไสวชัย สิงห์ ที่ 2 ตัวเมืองถูกออกแบบวางผัง
ให้ เป็ นเสมื อนเมื องแห่ง เทพเจ้ า เป็ นเมื อ งแห่ง พระอาทิต ย์ ตามแผนภูมิ ของจักรวาล โดยมี
พระราชวังชัยปุระอันงดงามเป็ นแกนกลางแห่งจักรวาลนั่นเอง ใช้ เวลา เดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมง
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร
พักที่  FORTUNE SELECT METROPOLITAN (4ดาว) หรือเทียบเท่ า
ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ – พระราชวัง City Palace – พระราชวังสายลม
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นําท่านสู่ พระราชวังแอมเบอร์ (AmberFort) โดยรถจี๊บ ชมพระราชวังที่งดงามด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบศิลปะราชบุตรท่านจะได้ ชมห้ องต่างๆภายในพระราชวังชม Jai Mahal
พระราชวังฤดูร้อนสําหรับบรรดาพระราชวงศ์ซงึ่ ล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
นําท่านชม พระราชวัง City Palace สถาปั ตยกรรมแบบ ราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
โมกุล พร้ อมทังชมพิ
้ พิธภัณฑ์ ภายในจะแสดงเครื่ องใช้ ของเจ้ าครองแคว้ นในยุคนัน้ จากนันนํ
้ า

(HD)

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

ท่านชม พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้ างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้ เป็ นช่อง
หน้ าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้ าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ ด้วยหินทรายฉลุทําให้
นางในฮาเร็ มพระสนมที่อยูด่ ้ านในสามารถมองออกมาข้ างนอกได้ โดยที่คนภายนอกมองเข้ าไป
ข้ างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นที่มาของชื่อ “Palace Of
Wind”
บริการอาหารค่า  ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
พักที่  FORTUNE SELECT METROPOLITAN (4ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ชัยปุระ – เดลลี – วัดอัครชาดาม
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางกลับเดลลี ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
นําท่านผ่านชมกรุงเดดลี ชมถนนราชบาท สถานที่ราชต่างต่างๆ อาคารรัฐสภา ประตูอินเดียเกรท
จากนันนํ
้ าท่านวัดอัครชาดาม (Akshadham Temple) วัดฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สร้ าง
ขึ ้นโดยองค์กรBAPS โดย ประมุข สวามี มหาราช(Pramukh Swami Maharaj)เพื่ออุทิศแด่ ท่าน
สวามีนารายัน (Lord Swaminarayan) ผู้นํานิกาย สวามีนารายัน (Swaminarayan)ของศาสนา
ฮินดู ในวาระครบรอบ 200 ปี (ค.ศ.1781-1981) เป็ นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย และมี
การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆอาทิเช่น รู ปปั น้ การกวนเกษี ยรสมุทรของ
ยักษ์ และเทวดา, รู ปปั น้ การนัง่ บรรลุธรรมใต้ ต้นโพธิ์ ซึ่งมีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ อาทิ ช้ าง, กวาง,
หมาป่ า, ลิง, เสือ คอยรับใช้ เป็ นต้ น ซึง่ ใช้ สถาปนิกจํานวนกว่า 7,000 คน ใช้ เวลาก่อสร้ างกว่า 5
ปี พร้ อมนําท่านชมส่วนของนิทรรศการประวัติของท่านสวามีนารายันอย่างละเอียด
(หมายเหตุ ปิ ดวันจันทร์ )
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินเดลลี
เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG316(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ

05.25 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

ค่า
23:30 น.

(HD)

จานวน
6-7 ท่ าน
8-9 ท่ าน

อัตราค่ าบริการ (ต่ อ 1 ท่ าน )
เด็กมีเตียง+
เด็กมีเตียง+
เด็กไม่ มีเตียง+
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(พักคู่)
26,900
26,900
26,900
24,900
25,900
25,900
25,900
23,900
**ต้ องการเดินทาง 2-5 ท่ าน กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่**

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900
4,900

ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 ค่าที่พกั จํานวน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (English Speaking)
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าพนักงานบริ การยกกระเป๋ า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศอิ นเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,500 บาท
 ค่าทําหนังสือเดินทาง,ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว(เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ 15 USD ต่อท่านตลอดทริ ป
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
การสารองที่น่ ัง
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางทันที พร้ อมชําระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
การยกเลิก
**กรณีมีการยกเลิกเดินทาง**ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั ้งสิ ้นทุกกรณี**
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้

(HD)

 รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินเหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ าม
นําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมด
้
หรื อ
บางส่วน
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่า
ทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 กรุ ณาส่งมอบเอกสารการใช้ ทําวีซ่า ให้ บริ ษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้ าก่อนการเดินทาง 20วัน ก่อนการ
เดินทาง







หนังสือเดินทางมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
รู ปถ่าย สี ถ่ายหน้ าตรง พืน้ หลังสีขาว 2 นิ ้ว จํานวน 3 ใบ
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ ต)ตัวจริ ง
สําเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ ต) จํานวน 2 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้ านจํานวน 2 ชุด
สิทธิ์ การออกวีซ่าขึ ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั ้น

