อินเดีย – ฉลองปี ใหม่ แบบมหาราชา 10 วัน 7 คืน
อินเดีย ประเทศที่อยูเ่ หนือคำอธิบำยใดๆ ไม่วำ่ จะเป็ นในแง่วถิ ีชีวติ ของผูค้ นในปั จจุบนั หรื อประวัติศำสตร์
อันยำวนำน รวมทั้งประเพณี วฒั นธรรมที่มีควำมแตกต่ำง สลับซับซ้อน ลุ่มลึกและเต็มไปด้วยเสน่ ห์ และน่ำพิศวง
ผูน้ ำในกำรจัดทัวร์แบบเจำะลึกทีละประเทศเป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทย
มีควำมภูมิใจขอแนะนำ
โปรแกรมท่องเที่ยว อินเดีย - มหำรำชำ 9 วัน เป็ นโปรแกรมที่สอง หลังจำกที่โปรแกรม อินเดีย - เดอลุกซ์ ได้สร้ำง
ควำมพอใจให้แก่ท่ำนสมำชิกมำแล้ว
นำท่ำนชมศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันของหลำยศำสนำ ไม่วำ่ จะเป็ น พุทธ ฮินดู มุสลิม เชน และ ควำมเชื่อ
อื่นๆ ที่ถ่ำยทอดผ่ำนทำงงำนทำงด้ำนสถำปั ตยกรรม ศิลปกรรม และภำพลักษณ์อื่นๆ
และที่สำคัญที่เป็ นจุดเด่นก็คือ สถำนที่พกั ที่เรำจัดไว้ให้น้ นั เป็ นโรงแรมระดับห้ำดำว ซึ่งแน่นอนว่ำท่ำน
สมำชิกเลิกเป็ นห่วงว่ำจะต้องนอนในห้องพักเหม็นๆ ได้อย่ำงแน่นอน รวมถึงอำหำรซึ่งเรำได้จดั ให้ในโรงแรมแทบ
ทุกมื้อ จึงหมดห่วงเรื่ องควำมปลอดภัยได้
อีกครั้งหนึ่งที่เรำให้ควำมมัน่ ใจแก่ท่ำนสมำชิกได้วำ่
กำรเดินทำงไปอินเดียครั้งนี้จะไม่ต่ำงไปจำกกำร
เดินทำงของ “มหำรำชำ” ทีเดียว

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.
08.40 น.
12.00 น.
.
19.00 น.

30 ธันวาคม 2561 - 08 มกราคม 2562
วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจ็ทแอร์เวย์ ROW P (ใช้ประตูทำงเข้ำอำคำร
หมำยเลข 7 หรื อ 8 )
ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 065 มุ่งหน้ำสู่ เดลี (DELHI) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (ใช้
เวลำบินประมำณ 4.45 ชัว่ โมง)
ถึงสนำมบินนำนำชำติอินทิรำ คำนธี(INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT) กรุ ง เด
ลี ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง (ตำมเวลำท้องถิ่น ซึ่งช้ำกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง 30 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอักรา (AGRA) แคว้นอุตตรประเทศ
รับประทำนอำหำรค่ำภำยในโรงแรมที่พกั โรงแรม JAIPEE PALACE หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ องของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561
07.00 น.

กรุงเทพ – เดลี

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
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อักรา – เดลี

12.00 น.
19.00 น.

นำท่ำนชม เมืองอักรา อดีตเมืองหลวงของอินเดียในยุคที่รำชวงศ์โมกุลเรื องอำนำจ เมืองนี้นบั ได้
ว่ำ เป็ นเมื อ งของกษัต ริ ย โ์ ดยแท้ ดัง นั้น ทั้ง อำคำรบ้ำ นเรื อ น ถนนหนทำง ป้ อ มค่ ำ ย ต่ ำ ง ๆ
ตลอดจนสุ สำนที่ฝังศพของกษัตริ ยล์ ว้ นแต่ใหญ่โตมโหฬำร และมีควำมงำมเป็ นเลิศอีกด้วย ชม
ป้ อมอักรา (AGRA FORT) ริ มฝั่ งแม่ น้ ำยมุ นำ ซึ่ งพระเจ้ำอัคบำร์ แห่ ง รำชวงศ์โมกุล ทรงสร้ ำ ง
แทนที่ป้อมบำดัลกำร์ (BADALGARH) เดิ มที่ทรุ ดโทรมลงในช่ วงปี ค.ศ.1563 - 1573 ใช้เวลำ
สร้ำงนำนถึง 8 ปี จำกนั้นชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุ สรณ์สถำนแห่ งควำมรักที่ยงิ่ ใหญ่
และสวยงำมที่สุด นอกจำกนี้ยงั มีประวัติศำสตร์ที่น่ำศึกษำ และเป็ นที่ยอมรับกันว่ำเป็ น “1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง” ทัชมำฮำล สุสำนแห่งรักอมตะ สร้ำงโดย จักรพรรดิชำห์จำฮำน เพือ่
เป็ นที่ฝังศพและเป็ นอนุ สรณ์แห่ งควำมรักแก่พระนำงมุมตัส มำฮำล พระมเหสี ที่มีปัญญำเฉลียว
ฉลำดและมีพระปรี ชำสำมำรถ อีกทั้ง
ยั ง มี ค วำ ม งำ ม เป็ นเลิ ศจน เป็ นที่
หลงใหลโปรดปรำนแก่ ชำห์จำฮำน
เป็ นอย่ำงยิง่ จนถึงกับมีพระโอรสและ
พระธิดำด้วยกันถึง 14 พระองค์ และ
ในกำรคลอดพระธิดำพระองค์ที่ 14 นี้
เอ งที่ ท ำ ให้ พ ระ น ำ งมุ ม ตั ส ต้ อ ง
สิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ.1629 ยังควำม
เศร้ ำ โศกแก่ ช ำห์ จ ำฮำนเป็ นอย่ำ งยิ่ง
ถึงกับไม่ยอมเสวยพระกระยำหำรเป็ นเวลำ 7 วัน ตลอดระยะเวลำนั้นได้แต่คร่ ำครวญว่ำจะสละ
รำชสมบัติ ใ ห้โ อรส เพื่อ ที่ ต นเองจะบ ำเพ็ญ พรตเป็ นนัก แสวงบุ ญ เร่ ร่ อ นไปตำมแคว้นต่ำงๆ
นอกจำกนี้พระองค์ยงั ได้เกณฑ์ประชำชนทัว่ รำชอำณำจักรให้ไว้ทุกข์แก่พระนำงมุมตัสเป็ นเวลำ 2
ปี ถ้ำผูใ้ ดขัดขืนก็ให้ฆ่ำทิ้งเสี ย ทัชมำฮำล สร้ำงขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ ำยมุนำ ในปี ค.ศ.1631 ออกแบบ
โดยช่ำงชำวกรี กและมีศิลปะของอิสลำมจำกชิรำซในอิหร่ ำน ตัวอำคำรหลักทำด้วยหิ นอ่อนสี ขำว
บริ สุทธิ์และมีโดมขนำดใหญ่อยูต่ รงกลำง และเพื่อให้อำคำรหลักนี้ดูเด่นสง่ำงำมยิง่ ขึ้นก็ให้สร้ำง
โดมเล็กๆ ประกอบอยูข่ ำ้ ง ๆ ด้วย อำคำรหลักนี้ต้งั อยูบ่ นลำนหินอ่อนสีขำวที่โล่งกว้ำงมำก เพือ่ ทำ
ให้ทชั มำฮำลลอยเด่ นและมีควำมสวยงำม ภำยในโดมทัชมำฮัล ทั้งผนังห้อ งและพื้นห้องมีกำร
ตกแต่งโดยใช้อญ
ั มณี สีต่ำงๆ (SEMIPRECIOUS STONE) ตัดและเจียรนัยออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ทำ
เป็ นรู ปกลีบดอกไม้และส่วนของลวดลำยต่ำง ๆ เช่น ใบไม้ ก้ำนดอก และแกะสลักฝังลงในเนื้อหิน
อ่อนอย่ำงวิจิตรบรรจงรวมทั้งฝังเครื่ องประดับต่ำงๆ ซึ่งมีควำมสวยงำมรำวกับภำพฝัน
รับประทำนอำหำรเที่ยง
เดินทำงกลับเดลี ถึงเดลี นำเข้ำที่พกั
รับประทำนอำหำรค่ำ และ พักในโรงแรม CROWN PLAZA หรื อ ระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ามของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2562
07.00 น.
11.20 น.
12.25 น.
บ่ำย

20.00 น.

เดลี – โชธปุระ

รับประทำนอำหำรเช้ำ
ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน เจ็ต แอร์ เที่ยวบินที่ 9W 729 มุ่งหน้ำสู่เมือง โชธปุระ
ถึงเมืองโชธปุระ นำท่ำนเดินทำงเข้ำโรงแรมที่พกั และ รับประทำนอำหำรเที่ยง
นำท่ำนชม ป้ อมเมห์ รังการ์ ห (MEHRANGARH FORT) ซึ่ งเป็ นวังที่ ประทับของมหำรำชำองค์
ก่ อ น ๆ ตั้ง อยู่บ นเนิ น เขำสู ง 400 ฟุ ต มี ก ำแพงล้อ มรอบ ภำยในแบ่ ง เป็ น 3 ชั้น ด้ว ยกัน คื อ
พระรำชฐำนชั้นนอก ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่อำคำรที่ทำกำรของรำชสำนักและข้ำรำชบริ พำร ห้อง
เครื่ องและโรงม้ำ พระรำชฐำนชั้นใน ประกอบไปด้วยที่พระทับของมหำรำชำและห้องโถง พระ
รำชอำสน์ ชั้นในสุดเป็ นพระรำชฐำนที่ประทับของฝ่ ำยในซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระรำชินี จำกนั้น
ชม จัสวานธาดา (JASWANT THADA) อนุ สรณ์สถำนที่สร้ำงขึ้นแด่มหำรำช จัสวำน ซิ งค์ ที่ 2
(MAHARAJA JASWANT SINGH II) โดยสร้ำงจำกหิ นอ่อนแผ่นบำง ๆ เพื่อให้แสงอำทิตย์ส่อ ง
ทะลุเข้ำมำภำยในงดงำมยิง่ ชม พระราชวังอุเมด
ภาวัน (UMAID BHAWAN PALACE) สร้ำงใน
ปี ค.ศ.1928 เพื่อถวำยแด่ม หำรำชำอุ เมด ซิ งค์ ใช้
เวลำก่ อ สร้ำง 15 ปี จำกหิ นอ่ อ นและหิ นทรำยสี
แดง ภำยในตกแต่ง ด้วยศิล ปะสไตล์อ ำร์ ต เดโค
(ART DECO) หลังจำกนั้นนำท่ำนชมสภำพเมือ ง
และ ตลำด
รับประทำนอำหำรค่ำ ภำยในโรงแรม
พัก โรงแรม INDANA PALACE หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง วันอังคารที่
2
มกราคม
2562
โชธปุระ – เมาท์ อาบู
07.00 น.
เช้ำ

12.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยใน
โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมาท์ อาบู
(MOUNT ABU) ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขำที่มี
ควำมสูงประมำณ 1250 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล ทำให้เมืองนี้มีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี จึงเป็ น
เมืองตำกอำกำศที่สำคัญของรัฐรำชำสถำนในขณะที่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของรัฐเป็ นทะเลทรำย
นอกจำกนี้ยงั เป็ นภูเขำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้งั แห่งวัดสำคัญในศำสนำเชนอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวันภำยในโรงแรม
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บ่ำย

19.00 น.

นำชมโบรำณสถำนต่ำง ๆ และชมทะเลสาบนัคคี (NAKKI LAKE) ซึ่งทอดตัวอยูต่ รงใจกลำงของ
ภูเขำอำบู ชมวัดดิลวารา (DILWARA TEMPLES) วัดในศำสนำเชนที่มีโบสถ์เป็ นชั้นๆ ประดับ
ด้วยหิ นอ่ อ นอันงดงำม และมี ถ้ ำที่มีควำมสวยงำมมำกซึ่ งสร้ำงขึ้นในระหว่ำงศตวรรษที่ 11 ถึ ง
ศตวรรษที่ 13 นำเข้ำที่พกั โรงแรม BIKANER PALACE หรื อระดับเดียวกัน
รับประทำนอำหำรค่ำภำยในโรงแรม

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง วันพุธที่ 3 มกราคม 2562
07.00 น.
เช้ำ

12.30 น.
บ่ำย

19.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
นำท่ำนชม เมืองรันนาคะปุระ (RANAKPUR) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐรำชำสถำนและเป็ นที่ต้งั ของ
วัด ในนิ ก ำยเชนจ ำนวนมำก ซึ่ งล้ ว นแล้ ว แต่ มี ค วำมงำมเป็ นอย่ ำ งยิ่ ง คื อ วิ ห ำรชอมมู ค ำ
(CHAUMUKHA TEMPLE) หรื อ อำรำมสี่ หน้ำ โดยสร้ำงถวำยเเด่ อตินารท (ADINATH) ในปี
ค.ศ.1439 ด้วยหินอ่อนซึ่งแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ ได้ถึง 29 ห้อง ประกอบด้วยเสำถึง 1,444 ต้น วัดแห่ง
นี้ มี แ บบในกำรก่ อ สร้ ำ งเป็ นเอกลั ก ษณ์
เฉพำ ะ ไ ม่ เหมื อ น วั ด ใด ๆ ใน เมื อ ง นี้
นอกจำกนี้ ยงั มีวดั อื่นๆ ในบริ เวณใกล้ๆ กัน
ที่มีควำมสวยงำมเช่นกัน เช่น วัดเนมินำรท
(NEMINATH) วั ด พ ำ ร ำ ส น ำ ร ท
(PARASNATH) วัดสุริยำ (SUN TEMPLE)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
เดินทำงต่อไปยัง
เมืองอุทยั ปุระ
(UDAIPUR) ซึ่งเป็ นเมืองที่สวยงำมและโรแมนติกที่สุดของอินเดีย จำกนั้นนำเข้ำที่พกั โรงแรม
SHIV NIWAS PALACE หรื อระดับ
เดียวกัน
รับประทำนอำหำรค่ำในโรงแรมที่พกั

วันทีห่ กของการเดินทาง วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
อุทยั ปุระ – มุมไบ
07.00 น.

เมาท์ อาบู – รันนาคะปุระ - อุทยั ปุระ

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
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เช้ำ

12.00 น.
บ่ำย
18.25 น.
20.00 น.

นำท่ำนชมเมืองอุทยั ปุระ หรื อ อุไดปุน ชม ซิ ตี้พาเลซ (CITY PALACE) ซึ่ งเป็ นพระรำชวังของ
กษัตริ ยผ์ คู ้ รองเมืองอุทยั ปุระ ที่ลอ้ มรอบด้วยกำแพงสู งและป้ อมปรำกำรที่แข็งแรง สร้ำงขึ้นในปี
1725 ด้ำนในจะถูกแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ โดยมีชื่อที่แตกต่ำงกันเช่น ห้องแห่ งควำมสุ ข (DILKUSH
MAHAL) ห้อ งแก้ว (SHEESH MAHAL) ห้อ งมุ ก (MOTI MAHAL) พระรำชวัง แห่ งนี้ สร้ำ งขึ้ น
เพื่อสนองควำมต้องกำรของกษัตริ ยใ์ นกำรสร้ำงควำมสำรำญแก่พระองค์ เหล่ำมเหสี รวมถึงนำง
สนม และที่ช้ นั บนสุ ดของพระพระรำชวัง
สำมำรถชมทัศนี ยภำพของเมื องอุ ทยั ปุระ
ไ ด้ อ ย่ ำ ง ทั่ ว ถึ ง ช ม วิ ห า ร จ๊ า ก ดิ ช
(JAGDISH TEMPLE) สร้ ำ งในปี 1651
โ ด ย ม ห ำ ร ำ ช ำ ช ำ กั จ ซิ ง ค์ (JAGAT
SINGH) และเป็ นโบสถ์ในสไตล์ของชำว
อินโดอำรยัน (INDO ARYAN)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำท่ำนชมเมืองอุทยั ปุระ พร้อมเลือกซื้อสินค้ำฝำกทำงบ้ำนตำมอัธยำศัย
ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 974 สู่ เมืองมุมไบ
ถึงสนำมบินเมืองมุมไบ นำเข้ำที่พกั โรงแรม JW MARRIOTT รับประทำนอำหำรค่ำภำยใน
โรงแรม

วันทีเ่ จ็ดของของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562
07.00 น.

13.00 น.
16.10 น.
17.15 น.
19.00 น.

มุมไบ-ออรังกะบัด

รับประทำนอำหำรเช้ำ
นำชมสภาพโดยทั่วไปของเมืองมุมไบ ซึ่งตั้งอยูท่ ำงชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตกของอินเดีย คำว่ำ
“มุมไบ” เป็ นชื่อที่มำจำกเทวดำที่ชื่อ มุมบำ เทวี (MUMBA DEVI) แต่ชำวโปรตุเกสที่ครอบครอง
เมืองนี้ก่อนอังกฤษเรี ยกชื่อเมืองว่ำ BOM BAIM ซึ่งแปลว่ำอ่ำวที่ดี มุมไบประกอบด้วยเกำะ 7 เกำะ
ปั จจุบนั รู ้จกั กันในชื่อ โกลำบำ (COLABA) มำฮีม (MAHIM) มำสกำโอน (MAZGAON) ปำเรล
(PAREL) วอรลี (WORLI) เกิรโกน (GIRGAUN) และ ดงรี (DONGRI) นำชม พิพิธภัณฑ์ ปริ้นซ์
ออฟเวลล์ (PRINCE OF WALES MUSUEM) ซึ่งถือว่ำเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
อินเดีย เป็ นสถำนที่จดั แสดงโบรำณวัตถุต่ำง ๆ ที่คน้ พบ เช่นเรื่ องรำวทำงพุทธประวัติ ภำพสลัก
ต่ำง ๆ ฯลฯ จำกนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ คานธี (GANDHI MUSEUM ) ในอดีตที่นี่เคยเป็ นที่พำนักของ
ท่ำนมหำตมคำนธี เมื่อครั้งใช้ชีวติ อยูใ่ นมุมไบ
รับประทำนอำหำรเที่ยง
ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 691 มุ่งหน้ำสู่เมือง ออรังกำบัด
ถึงเมืองออรังกะบัด นำเข้ำที่พกั โรงแรม RAMA INTERNATIONAL หรื อระดับเดียวกัน
รับประทำนอำหำรค่ำภำยในโรงแรมที่พกั

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562
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ออรังกะบัด

07.00 น.
07.30 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
เดินทำงสู่ถ้ ำอชันตำ นำชม จิตรกรรมฝาผนังที่
ถา้ อชันตา (AJANTA CAVES) ซึ่ งเป็ น
ศิลปกรรมสมัยคุปตะ สร้ำงขึ้นรำวพุทธศตวรรษ
ที่ 11 แต่ได้ถูกกลบฝังไว้อย่ำงโดดเดี่ยวภำยใต้ธุลี
ดินเป็ นเวลำนำนถึง 800 ปี จนกระทัง่ ในศตวรรษ
ที่ 19 ได้มีทหำรอังกฤษกลุ่มหนึ่งค้นพบโดย
บังเอิญในช่วงกำรล่ำอำณำนิคม ถ้ ำอชันตำ
ประกอบไปด้วยถ้ ำเล็กๆ รวม 28 ถ้ ำที่ขดุ เข้ำ
ไปในภูเขำ และเรี ยงกันเป็ นแนวอยูเ่ หนือหุบ
เขำคล้ำยกับถ้ ำเมำะเกำที่เมืองตุน้ หวงใน
ประเทศจีน สร้ำงขึ้นเพือ่ กำรจำศีลภำวนำ
ของศิษย์ตถำคตอันเป็ นหนทำงนำมำซึ่งกำร
ใฝ่ หำคุณธรรม ด้วยศรัทธำอันแรงกล้ำที่
เพียรสลักหินโดยใช้เพียงค้อนและสิ่วจนสำเร็จและชมภำพเขียนสีซ่ ึงจะพบได้บริ เวณด้ำนหน้ำและ
ด้ำนตะวันตกของผนังถ้ ำ ภำพส่วนใหญ่จะ
เป็ นคำสอนทำงศำสนำที่สอนให้เกรงกลัว
ต่อกำรประพฤติผดิ ในกำม โดยจะปรำกฏอยู่
ถึง 9 ถ้ ำจำกจำนวนทั้งหมด
13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
บ่ำย
เดินทำงกลับเมืองออรังกะบัด เชิญท่ำนช้อป
ปิ้ งสินค้ำผ้ำนำนำชนิดในเมือง
19.00 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ภำยในโรงแรมที่พกั
นำเข้ำที่พกั โรงแรม RAMA INTERNATIONAL / LEMON TREE หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
07.00 น.
เช้ำ

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562

ออรังกะบัด – มุมไบ

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
นำชม ถ้าเอลโลรา ( ELLORA CAVES ) ศำสนสถำนที่ขุดเข้ำไปในภูเขำในสมัยรำชวงศ์คุปตะ
งดงำมยิง่ ด้วยฝี มือกำรสลักหิ นให้เป็ นรู ปลักษณ์ต่ำง ๆ ระหว่ำงศตวรรษที่ 5 - 8 มีท้ งั หมด 34 ถ้ ำ
ด้วยกัน ซึ่งมีท้งั ศำสนำพุทธ เชน และฮินดู ทั้งหมดใช้เวลำนับร้อยปี ในกำรสลักหินอันแข็งแกร่ ง
ทั้งภำยในและภำยนอกถ้ ำให้ออกมำเป็ นงำนอมตะ สร้ำงขึ้นด้วยศรัทธำของช่ ำงฝี มือที่เป็ นชำย
ทั้งหมดซึ่ งเดินทำงมำจำกแดนไกลในแคว้นต่ำงๆ บรรจงสลักด้วยเทคนิ คชั้นสู ง โดยแบ่งหน้ำที่
กันสลักด้ำนบนด้วยกำรใช้นงั่ ร้ำนกลุ่มหนึ่งและด้ำนล่ำงกลุ่มหนึ่ง รู ปสลักที่เป็ นจุดเด่นของถ้ ำ กิน
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12.00 น.
บ่ำย

17.45 น.
18.50 น.

เนื้ อถึง 1700 ตร.ม.จำกทั้งหมด 6500 ตร.ม.เป็ นรู ปของเขำไกรลำศซึ่ งเชื่อกันว่ำเป็ นที่ประทับของ
พระศิวะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำท่ำนชมเมืองออรังกะบัด เช่น สุ สานมเหสี ของกษัตริย์ออรังเซป (BIBI KA MAQBARA) คือ
นำงรำเบีย อุเด ดำรำณี สร้ำงโดยโอรสของกษัตริ ยอ์ อรังเซป (AURANGZEB) ด้วยหินอ่อนและ
ตกแต่งด้วยภำพวำดสี และที่นี่ยงั เป็ นแม่แบบของสถำปั ตยกรรมของรำชวงศ์โมกุล (MUGHAL)
บริ เวณที่รำบสูงเดกแคน (DECCAN) อีกด้วย
ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 692 สู่ เมืองมุมไบ
ถึงมุมไบ นำท่ำนรับประทำนอำหำรค่ำในโรงแรม MARRIOTT
นำท่ำนช้อปปิ้ งของฝำกทำงบ้ำน ก่อนจะเดินทำงไปสนำมบิน

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
01.55 น.
07.40 น.

มุมไบ – กรุงเทพ

ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 062 มุ่งหน้ำส่สนำมบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ
*************************************************************

อัตราค่ าบริการ

จานวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ 10 - 14 ท่ าน
ผูใ้ หญ่ท่ำนละ
99,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ
74,900 บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
จานวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ขึน้ ไป
ผูใ้ หญ่ท่ำนละ
91,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ
68,900 บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
พักเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ
19,500 บาท

อัตรานีร้ วม ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-เดลี , มุมไบ -กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินเจ็ท แอร์เวย์ ชั้นธรรมดำ
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศ ตำมที่ระบุในรำยกำร ชั้นธรรมดำ
ค่ำที่พกั อย่ำงดีในประเทศอินเดียตำมที่ระบุในโปรแกรม จำนวน 8 คืน
ค่ำอำหำรอย่ำงดีทุกมื้อตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำบัตรผ่ำนประตูเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศอินเดีย ท่ำนละ 3500 บำท
ค่ำภำษีสนำมบินทั้งใน และ ต่ำงประเทศ
ค่ำมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยำยชมตำมโปรแกรม
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีควำมรู ้บรรยำยชมเป็ นภำษำไทยตลอดรำยกำร
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ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่ำหนังสือเดินทำง
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มนอกเหนือจำกที่ระบุ
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ดเสื้อผ้ำ
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเกินจำกที่สำยกำรบินกำหนดท่ำนละ 30 กิโลกรัม
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่น ๆ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %

หมายเหตุ

เนื่องจากรายการข้างต้ นเป็ นรายการที่เสนอขายตลอดปี
บริษัทจึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ เช่ น การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศนั้นๆ
หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจาปี
หรือเนื่องจากฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลง จนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินไปตามรายการข้างต้ นได้ ในกรณีที่ไม่ สามารถเข้าเข้ าชม
ตามรายการได้ บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้ าชมคืน หรื อจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ
*** ในกรณีที่เกิดการล่ าช้ า หรื อ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทาให้ โปรแกรมการท่ องเที่ยวต้ อง
เสี ยหายไป หรื อ ขาดหายไปบางส่ วน เป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบต่ อการเสี ยหายดังกล่ าวได้ ***

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอินเดีย (ผูเ้ ดินทำงต้องไปสแกนนิ้วมือที่สถำนทูตอินเดีย)
1. หนังสือเดินทำง มีอำยุเหลือใช้งำนเกิน 6 เดือนนับจำกวันเดินทำง
2. รู ปถ่ำยสี พื้นหลังขำว ขนำด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป ขนำดใบหน้ำ 70 – 80 %
3. สำเนำบัตรประชำชน ที่ชดั เจน สำหรับยืน่ ให้สถำนทูต 2 ชุด
4. กรอกรำยละเอียดส่วนตัว (ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งให้ภำยหลังจำกที่จองเรี ยบร้อยแล้ว)
สถานที่รับยื่นวีซ่าอินเดีย ทุกท่ านต้ องไปสแกนนิ้วมือ
ชั้น 10 อำคำร P.S.TOWER
ถนน สุขมุ วิท 21 (ซอยอโศก) (อยูฝ่ ั่งเดียวกับธนำคำรไทยพำณิ ชย์ และตึกชิโนไทย)
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่กรุ๊ปคอนเฟิ ร์ม
2. ค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทำง 20 วัน
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