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อนิเดีย – ฉลองปีใหม่แบบมหาราชา 10 วัน 7 คืน 
  

อินเดีย  ประเทศที่อยูเ่หนือค ำอธิบำยใดๆ ไม่วำ่จะเป็นในแง่วถีิชีวติของผูค้นในปัจจุบนั  หรือประวติัศำสตร์
อนัยำวนำน  รวมทั้งประเพณีวฒันธรรมที่มีควำมแตกต่ำง สลบัซบัซอ้น ลุ่มลึกและเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ และน่ำพศิวง  
 ผูน้ ำในกำรจดัทวัร์แบบเจำะลึกทีละประเทศเป็นบริษทัแรกในประเทศไทย  มีควำมภูมิใจขอแนะน ำ
โปรแกรมท่องเที่ยว อินเดีย - มหำรำชำ 9 วนั  เป็นโปรแกรมที่สอง  หลงัจำกที่โปรแกรม อินเดีย - เดอลุกซ์ ไดส้ร้ำง
ควำมพอใจใหแ้ก่ท่ำนสมำชิกมำแลว้ 
 น ำท่ำนชมศิลปวฒันธรรมที่แตกต่ำงกนัของหลำยศำสนำ  ไม่วำ่จะเป็น พทุธ ฮินดู มุสลิม เชน และ ควำมเช่ือ
อ่ืนๆ ที่ถ่ำยทอดผำ่นทำงงำนทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ศิลปกรรม  และภำพลกัษณ์อ่ืนๆ 
 และที่ส ำคญัที่เป็นจุดเด่นก็คือ  สถำนที่พกัที่เรำจดัไวใ้หน้ั้น  เป็นโรงแรมระดบัหำ้ดำว ซ่ึงแน่นอนวำ่ท่ำน
สมำชิกเลิกเป็นห่วงวำ่จะตอ้งนอนในหอ้งพกัเหม็นๆ ไดอ้ยำ่งแน่นอน  รวมถึงอำหำรซ่ึงเรำไดจ้ดัใหใ้นโรงแรมแทบ
ทุกม้ือ  จึงหมดห่วงเร่ืองควำมปลอดภยัได ้
 อีกคร้ังหน่ึงที่เรำใหค้วำมมัน่ใจแก่ท่ำนสมำชิกไดว้ำ่  กำรเดินทำงไปอินเดียคร้ังน้ีจะไม่ต่ำงไปจำกกำร
เดินทำงของ “มหำรำชำ” ทีเดียว 
 

ก าหนดการเดนิทาง 30 ธันวาคม 2561 - 08 มกราคม 2562  
 

วนัแรกของการเดนิทาง  วนัอาทติย์ที ่30 ธันวาคม 2561   กรุงเทพ – เดล ี
06.00 น. พร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจท็แอร์เวย ์ROW P (ใชป้ระตูทำงเขำ้อำคำร

หมำยเลข 7 หรือ 8 ) 
08.40 น. ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 065 มุ่งหนำ้สู่ เดลี (DELHI)  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (ใช้

เวลำบินประมำณ 4.45 ชัว่โมง) 
12.00 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติอินทิรำ คำนธี(INDIRA GANDHI INTERNATIONAL  AIRPORT) กรุง เด

ลี  ผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง  (ตำมเวลำทอ้งถ่ิน  ซ่ึงชำ้กวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นำที) 
. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอกัรา (AGRA) แควน้อุตตรประเทศ   
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำภำยในโรงแรมที่พกั โรงแรม JAIPEE PALACE หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่องของการเดนิทาง วนัจนัทร์ที ่31 ธันวาคม 2561   อกัรา – เดล ี 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม  
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 น ำท่ำนชม เมืองอักรา  อดีตเมืองหลวงของอินเดียในยคุที่รำชวงศโ์มกุลเรืองอ ำนำจ  เมืองน้ีนบัได้
ว่ำเป็นเมืองของกษตัริยโ์ดยแท้  ดังนั้ นทั้ งอำคำรบ้ำนเรือน  ถนนหนทำง  ป้อมค่ำย  ต่ำง ๆ  
ตลอดจนสุสำนที่ฝังศพของกษตัริยล์ว้นแต่ใหญ่โตมโหฬำร  และมีควำมงำมเป็นเลิศอีกดว้ย  ชม 
ป้อมอักรา (AGRA FORT) ริมฝ่ังแม่น ้ ำยมุนำ  ซ่ึงพระเจำ้อัคบำร์แห่งรำชวงศ์โมกุลทรงสร้ำง
แทนที่ป้อมบำดัลกำร์ (BADALGARH)  เดิมที่ทรุดโทรมลงในช่วงปี ค.ศ.1563 - 1573 ใช้เวลำ
สร้ำงนำนถึง 8 ปี  จำกนั้นชม ทัชมาฮาล  (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถำนแห่งควำมรักที่ยิง่ใหญ่
และสวยงำมที่สุด  นอกจำกน้ียงัมีประวติัศำสตร์ที่น่ำศึกษำ และเป็นที่ยอมรับกนัวำ่เป็น “1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง” ทชัมำฮำล สุสำนแห่งรักอมตะ  สร้ำงโดย  จกัรพรรดิชำห์จำฮำน  เพือ่
เป็นที่ฝังศพและเป็นอนุสรณ์แห่งควำมรักแก่พระนำงมุมตสั มำฮำล  พระมเหสีที่มีปัญญำเฉลียว
ฉลำดและมีพระปรีชำสำมำรถ  อีกทั้ง
ย ัง มี ค ว ำม ง ำม เ ป็น เ ลิ ศจน เ ป็นที่
หลงใหลโปรดปรำนแก่ ชำห์จำฮำน 
เป็นอยำ่งยิง่  จนถึงกบัมีพระโอรสและ
พระธิดำดว้ยกนัถึง 14 พระองค ์ และ
ในกำรคลอดพระธิดำพระองคท์ี่ 14 น้ี
เ อ งที่ ท  ำ ให้พ ระนำ ง มุ ม ตัส ต้อ ง
ส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ.1629 ยงัควำม
เศร้ำโศกแก่ชำห์จำฮำนเป็นอย่ำงยิ่ง  
ถึงกบัไม่ยอมเสวยพระกระยำหำรเป็นเวลำ 7 วนั  ตลอดระยะเวลำนั้นไดแ้ต่คร ่ ำครวญว่ำจะสละ
รำชสมบัติให้โอรส  เพื่อที่ตนเองจะบ ำเพ็ญพรตเป็นนักแสวงบุญเร่ร่อนไปตำมแควน้ต่ำงๆ  
นอกจำกน้ีพระองคย์งัไดเ้กณฑป์ระชำชนทัว่รำชอำณำจกัรใหไ้วทุ้กขแ์ก่พระนำงมุมตสัเป็นเวลำ 2 
ปี  ถำ้ผูใ้ดขดัขืนก็ให้ฆ่ำทิ้งเสีย  ทชัมำฮำล สร้ำงขึ้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ ำยมุนำ ในปี ค.ศ.1631  ออกแบบ
โดยช่ำงชำวกรีกและมีศิลปะของอิสลำมจำกชิรำซในอิหร่ำน  ตวัอำคำรหลกัท ำดว้ยหินอ่อนสีขำว
บริสุทธ์ิและมีโดมขนำดใหญ่อยูต่รงกลำง  และเพื่อให้อำคำรหลกัน้ีดูเด่นสง่ำงำมยิง่ขึ้นก็ให้สร้ำง
โดมเล็กๆ ประกอบอยูข่ำ้ง ๆ ดว้ย  อำคำรหลกัน้ีตั้งอยูบ่นลำนหินอ่อนสีขำวที่โล่งกวำ้งมำก  เพือ่ท  ำ
ให้ทชัมำฮำลลอยเด่นและมีควำมสวยงำม  ภำยในโดมทชัมำฮัลทั้งผนังห้องและพื้นห้องมีกำร
ตกแต่งโดยใชอ้ญัมณีสีต่ำงๆ (SEMIPRECIOUS  STONE) ตดัและเจียรนัยออกเป็นช้ินเล็ก ๆ  ท  ำ
เป็นรูปกลีบดอกไมแ้ละส่วนของลวดลำยต่ำง ๆ  เช่น ใบไม ้ กำ้นดอก และแกะสลกัฝังลงในเน้ือหิน
อ่อนอยำ่งวจิิตรบรรจงรวมทั้งฝังเคร่ืองประดบัต่ำงๆ ซ่ึงมีควำมสวยงำมรำวกบัภำพฝัน 

12.00 น. รับประทำนอำหำรเที่ยง   
 เดินทำงกลบัเดลี   ถึงเดลี  น ำเขำ้ที่พกั    
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ และ พกัในโรงแรม CROWN PLAZA  หรือ  ระดบัเดียวกนั 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง  วนัจนัทร์ที ่1 มกราคม 2562   เดล ี– โชธปุระ   
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
11.20 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน เจต็ แอร์  เที่ยวบินที่  9W 729  มุ่งหนำ้สู่เมือง โชธปุระ   
12.25 น. ถึงเมืองโชธปุระ   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้โรงแรมที่พกั   และ  รับประทำนอำหำรเที่ยง   
บ่ำย น ำท่ำนชม ป้อมเมห์รังการ์ห (MEHRANGARH  FORT) ซ่ึงเป็นวงัที่  ประทบัของมหำรำชำองค์

ก่อน ๆ ตั้ งอยู่บนเนินเขำสูง 400 ฟุต มีก ำแพงล้อมรอบ ภำยในแบ่งเป็น 3 ชั้ นด้วยกันคือ  
พระรำชฐำนชั้นนอก  ซ่ึงประกอบไปดว้ยหมู่อำคำรที่ท  ำกำรของรำชส ำนกัและขำ้รำชบริพำร  หอ้ง
เคร่ืองและโรงมำ้  พระรำชฐำนชั้นใน  ประกอบไปดว้ยที่พระทบัของมหำรำชำและหอ้งโถง  พระ
รำชอำสน์  ชั้นในสุดเป็นพระรำชฐำนที่ประทบัของฝ่ำยในซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระรำชินี  จำกนั้น
ชม จัสวานธาดา (JASWANT  THADA)  อนุสรณ์สถำนที่สร้ำงขึ้นแด่มหำรำช จสัวำน ซิงค ์ที่ 2 
(MAHARAJA JASWANT SINGH II) โดยสร้ำงจำกหินอ่อนแผ่นบำง ๆ  เพื่อให้แสงอำทิตยส่์อง
ทะลุเขำ้มำภำยในงดงำมยิง่  ชม พระราชวังอุเมด
ภาวัน (UMAID BHAWAN PALACE) สร้ำงใน
ปี ค.ศ.1928 เพื่อถวำยแด่มหำรำชำอุเมด ซิงค ์ใช้
เวลำก่อสร้ำง 15 ปี จำกหินอ่อนและหินทรำยสี
แดง  ภำยในตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์อำร์ตเดโค 
(ART DECO)   หลงัจำกนั้นน ำท่ำนชมสภำพเมือง 
และ ตลำด  

20.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ภำยในโรงแรม 
พกั โรงแรม INDANA PALACE  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง วนัองัคารที ่ 2 
มกราคม 2562
 โชธปุระ – เมาท์อาบู 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยใน
โรงแรม 

เชำ้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมาท์อาบู 
(MOUNT ABU) ที่ตั้งอยูบ่นภูเขำที่มี
ควำมสูงประมำณ 1250 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล  ท  ำใหเ้มืองน้ีมีอำกำศเยน็สบำยตลอดทั้งปี  จึงเป็น
เมืองตำกอำกำศที่ส ำคญัของรัฐรำชำสถำนในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเป็นทะเลทรำย  
นอกจำกน้ียงัเป็นภูเขำศกัด์ิสิทธ์ิที่ต ั้งแห่งวดัส ำคญัในศำสนำเชนอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนัภำยในโรงแรม 
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บ่ำย น ำชมโบรำณสถำนต่ำง ๆ และชมทะเลสาบนัคค ี(NAKKI LAKE) ซ่ึงทอดตวัอยูต่รงใจกลำงของ

ภูเขำอำบู  ชมวัดดิลวารา (DILWARA TEMPLES) วดัในศำสนำเชนที่มีโบสถเ์ป็นชั้นๆ ประดบั
ด้วยหินอ่อนอนังดงำม  และมีถ ้ ำที่มีควำมสวยงำมมำกซ่ึงสร้ำงขึ้นในระหว่ำงศตวรรษที่ 11 ถึง 
ศตวรรษที่ 13  น ำเขำ้ที่พกัโรงแรม BIKANER PALACE  หรือระดับเดียวกัน 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำภำยในโรงแรม 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง วนัพุธที ่3 มกราคม 2562  เมาท์ อาบู – รันนาคะปุระ - อทุยัปุระ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
เชำ้ น ำท่ำนชม เมืองรันนาคะปุระ (RANAKPUR)  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐรำชำสถำนและเป็นที่ตั้งของ

วัดในนิกำยเชนจ ำนวนมำก ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีควำมงำมเป็นอย่ำงยิ่ง   คือ  วิหำรชอมมูคำ 
(CHAUMUKHA TEMPLE) หรืออำรำมส่ีหน้ำ  โดยสร้ำงถวำยเเด่อตินารท (ADINATH) ในปี 
ค.ศ.1439  ดว้ยหินอ่อนซ่ึงแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ ไดถึ้ง 29 หอ้ง ประกอบดว้ยเสำถึง 1,444 ตน้  วดัแห่ง
น้ี มีแบบในกำรก่อสร้ำงเป็น เอกลักษณ์
เฉพำะ ไ ม่ เห มื อนวัด ใดๆ  ใน เ มื อ ง น้ี   
นอกจำกน้ียงัมีวดัอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้ๆ  กนั
ที่มีควำมสวยงำมเช่นกนั เช่น วดัเนมินำรท 
(NEMINATH) วั ด พ ำ ร ำ ส น ำ ร ท 
(PARASNATH) วดัสุริยำ (SUN TEMPLE)  

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
บ่ำย เดินทำงต่อไปยงั เมืองอุทยัปุระ 

(UDAIPUR) ซ่ึงเป็นเมืองที่สวยงำมและโรแมนติกที่สุดของอินเดีย  จำกนั้นน ำเขำ้ที่พกัโรงแรม  
SHIV NIWAS PALACE  หรือระดบั
เดียวกนั 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำในโรงแรมที่พกั 

วนัทีห่กของการเดนิทาง วนัศุกร์ที ่4 มกราคม 2562 
 อทุยัปุระ – มุมไบ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
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เชำ้ น ำท่ำนชมเมืองอุทยัปุระ หรือ อุไดปุน ชม ซิตี้พาเลซ (CITY  PALACE) ซ่ึงเป็นพระรำชวงัของ
กษตัริยผ์ูค้รองเมืองอุทยัปุระ ที่ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงสูงและป้อมปรำกำรที่แข็งแรง  สร้ำงขึ้นในปี  
1725 ดำ้นในจะถูกแบ่งเป็นห้องต่ำงๆ โดยมีช่ือที่แตกต่ำงกนัเช่น ห้องแห่งควำมสุข (DILKUSH 
MAHAL) ห้องแก้ว (SHEESH MAHAL) ห้องมุก (MOTI MAHAL) พระรำชวงัแห่งน้ีสร้ำงขึ้ น
เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของกษตัริยใ์นกำรสร้ำงควำมส ำรำญแก่พระองค ์เหล่ำมเหสี รวมถึงนำง
สนม  และที่ชั้นบนสุดของพระพระรำชวงั
สำมำรถชมทศันียภำพของเมืองอุทยัปุระ
ไ ด้ อ ย่ ำ ง ทั่ ว ถึ ง   ช ม วิ ห า ร  จ๊ า ก ดิ ช 
(JAGDISH TEMPLE) สร้ำงในปี  1651 
โ ด ยมห ำ ร ำ ช ำ  ช ำ กั จ  ซิ ง ค์  (JAGAT 
SINGH) และเป็นโบสถ์ในสไตล์ของชำว
อินโดอำรยนั (INDO ARYAN) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองอุทยัปุระ  พร้อมเลือกซ้ือสินคำ้ฝำกทำงบำ้นตำมอธัยำศยั 
18.25 น. ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 974  สู่เมืองมุมไบ 
20.00 น. ถึงสนำมบินเมืองมุมไบ น ำเขำ้ที่พกัโรงแรม JW MARRIOTT รับประทำนอำหำรค ่ำภำยใน

โรงแรม    

วนัทีเ่จด็ของของการเดนิทาง  วนัเสาร์ที ่5 มกราคม 2562  มุมไบ-ออรังกะบัด 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
 น ำชมสภาพโดยทั่วไปของเมืองมุมไบ  ซ่ึงตั้งอยูท่ำงชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัตกของอินเดีย  ค  ำว่ำ 

“มุมไบ” เป็นช่ือที่มำจำกเทวดำที่ช่ือ มุมบำ เทว ี(MUMBA  DEVI)  แต่ชำวโปรตุเกสที่ครอบครอง
เมืองน้ีก่อนองักฤษเรียกช่ือเมืองวำ่ BOM BAIM  ซ่ึงแปลวำ่อ่ำวที่ดี  มุมไบประกอบดว้ยเกำะ 7 เกำะ  
ปัจจุบนัรู้จกักนัในช่ือ โกลำบำ (COLABA) มำฮีม (MAHIM) มำสกำโอน (MAZGAON) ปำเรล 
(PAREL) วอรลี (WORLI) เกิรโกน (GIRGAUN) และ ดงรี (DONGRI)  น ำชม พิพิธภัณฑ์ปร้ินซ์
ออฟเวลล์ (PRINCE OF WALES MUSUEM) ซ่ึงถือวำ่เป็นพพิธิภณัฑท์ี่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของ
อินเดีย  เป็นสถำนที่จดัแสดงโบรำณวตัถุต่ำง ๆ ที่คน้พบ เช่นเร่ืองรำวทำงพทุธประวติั  ภำพสลกั
ต่ำง ๆ ฯลฯ  จำกนั้นชม พิพธิภัณฑ์คานธี (GANDHI  MUSEUM ) ในอดีตที่น่ีเคยเป็นที่พ  ำนกัของ
ท่ำนมหำตมคำนธี  เม่ือคร้ังใชชี้วติอยูใ่นมุมไบ   

13.00 น. รับประทำนอำหำรเที่ยง   
16.10 น. ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 691 มุ่งหนำ้สู่เมือง ออรังกำบดั    
17.15 น. ถึงเมืองออรังกะบดั  น ำเขำ้ที่พกั โรงแรม RAMA INTERNATIONAL หรือระดบัเดียวกนั 
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำภำยในโรงแรมที่พกั   

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   วนัอาทติย์ที ่6 มกราคม 2562   ออรังกะบัด 
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07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
07.30 น. เดินทำงสู่ถ ้ำอชนัตำ  น ำชม จิตรกรรมฝาผนังที่

ถ า้อชันตา  (AJANTA CAVES)  ซ่ึงเป็น
ศิลปกรรมสมยัคุปตะ  สร้ำงขึ้นรำวพทุธศตวรรษ
ที่ 11 แต่ไดถู้กกลบฝังไวอ้ยำ่งโดดเด่ียวภำยใตธุ้ลี
ดินเป็นเวลำนำนถึง 800 ปี  จนกระทัง่ในศตวรรษ
ที่ 19  ไดมี้ทหำรองักฤษกลุ่มหน่ึงคน้พบโดย
บงัเอิญในช่วงกำรล่ำอำณำนิคม  ถ ้ำอชนัตำ
ประกอบไปดว้ยถ ้ำเล็กๆ รวม 28 ถ ้ำที่ขดุเขำ้
ไปในภูเขำ และเรียงกนัเป็นแนวอยูเ่หนือหุบ
เขำคลำ้ยกบัถ ้ำเมำะเกำที่เมืองตุน้หวงใน
ประเทศจีน  สร้ำงขึ้นเพือ่กำรจ ำศีลภำวนำ
ของศิษยต์ถำคตอนัเป็นหนทำงน ำมำซ่ึงกำร
ใฝ่หำคุณธรรม ดว้ยศรัทธำอนัแรงกลำ้ที่
เพยีรสลกัหินโดยใชเ้พียงคอ้นและส่ิวจนส ำเร็จและชมภำพเขียนสีซ่ึงจะพบไดบ้ริเวณดำ้นหนำ้และ
ดำ้นตะวนัตกของผนงัถ ้ำ ภำพส่วนใหญ่จะ
เป็นค ำสอนทำงศำสนำที่สอนใหเ้กรงกลวั
ต่อกำรประพฤติผดิในกำม โดยจะปรำกฏอยู่
ถึง 9 ถ  ้ำจำกจ ำนวนทั้งหมด 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
บ่ำย  เดินทำงกลบัเมืองออรังกะบดั เชิญท่ำนชอ้ป
ป้ิงสินคำ้ผำ้นำนำชนิดในเมือง   
19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ภำยในโรงแรมที่พกั 
 น ำเขำ้ที่พกั โรงแรม RAMA  INTERNATIONAL / LEMON TREE หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่ก้าของการเดนิทาง   วนัจนัทร์ที ่7 มกราคม 2562  ออรังกะบัด – มุมไบ  
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
เชำ้ น ำชม ถ ้าเอลโลรา ( ELLORA CAVES ) ศำสนสถำนที่ขุดเขำ้ไปในภูเขำในสมยัรำชวงศคุ์ปตะ  

งดงำมยิง่ดว้ยฝีมือกำรสลกัหินให้เป็นรูปลกัษณ์ต่ำง ๆ ระหว่ำงศตวรรษที่ 5 - 8  มีทั้งหมด 34  ถ  ้ ำ
ดว้ยกนั  ซ่ึงมีทั้งศำสนำพทุธ  เชน และฮินดู  ทั้งหมดใชเ้วลำนบัร้อยปีในกำรสลกัหินอนัแขง็แกร่ง
ทั้งภำยในและภำยนอกถ ้ ำให้ออกมำเป็นงำนอมตะ  สร้ำงขึ้นดว้ยศรัทธำของช่ำงฝีมือที่เป็นชำย
ทั้งหมดซ่ึงเดินทำงมำจำกแดนไกลในแควน้ต่ำงๆ บรรจงสลกัดว้ยเทคนิคชั้นสูง  โดยแบ่งหน้ำที่
กนัสลกัดำ้นบนดว้ยกำรใชน้ัง่ร้ำนกลุ่มหน่ึงและดำ้นล่ำงกลุ่มหน่ึง  รูปสลกัที่เป็นจุดเด่นของถ ้ำ กิน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Ellora_cave16_003.jpg


DATA-2018- INDIA MAHARACHA 7  

เน้ือถึง 1700 ตร.ม.จำกทั้งหมด 6500 ตร.ม.เป็นรูปของเขำไกรลำศซ่ึงเช่ือกนัว่ำเป็นที่ประทบัของ
พระศิวะ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองออรังกะบดั เช่น สุสานมเหสีของกษัตริย์ออรังเซป (BIBI KA MAQBARA) คือ

นำงรำเบีย อุเด ดำรำณี สร้ำงโดยโอรสของกษตัริยอ์อรังเซป (AURANGZEB) ดว้ยหินอ่อนและ
ตกแต่งดว้ยภำพวำดสี  และที่น่ียงัเป็นแม่แบบของสถำปัตยกรรมของรำชวงศโ์มกุล (MUGHAL) 
บริเวณที่รำบสูงเดกแคน (DECCAN) อีกดว้ย 

17.45 น. ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่ 9W 692 สู่ เมืองมุมไบ 
18.50 น. ถึงมุมไบ  น ำท่ำนรับประทำนอำหำรค ่ำในโรงแรม MARRIOTT   
 น ำท่ำนชอ้ปป้ิงของฝำกทำงบำ้น  ก่อนจะเดินทำงไปสนำมบิน  

วนัทีสิ่บของการเดนิทาง   วนัองัคารที ่8 มกราคม 2562  มุมไบ – กรุงเทพ   
01.55 น. ออกเดินทำงโดยเที่ยวบินที่  9W 062  มุ่งหนำ้ส่สนำมบินสุวรรณภูมิ   
07.40 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ   

 

************************************************************* 

อตัราค่าบริการ จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ 10 - 14 ท่าน 

 ผูใ้หญ่ท่ำนละ   99,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

 เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี ท่ำนละ   74,900 บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

 จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป 
 ผูใ้หญ่ท่ำนละ   91,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

 เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี ท่ำนละ   68,900 บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

 พกัเด่ียวเพิม่ท่ำนละ 19,500 บาท 
อตัรานีร้วม ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เดลี ,  มุมไบ -กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจท็ แอร์เวย ์ชั้นธรรมดำ 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ ตำมที่ระบุในรำยกำร  ชั้นธรรมดำ 
 ค่ำที่พกัอยำ่งดีในประเทศอินเดียตำมที่ระบุในโปรแกรม จ ำนวน 8 คืน 
 ค่ำอำหำรอยำ่งดีทุกม้ือตำมที่ระบุในโปรแกรม 
 ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมที่ระบุในโปรแกรม 
 ค่ำบตัรผำ่นประตูเขำ้ชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมที่ระบใุนโปรแกรม 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศอินเดีย ท่ำนละ 3500 บำท  
 ค่ำภำษีสนำมบินทั้งใน และ ต่ำงประเทศ 
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยำยชมตำมโปรแกรม 
 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ควำมรู้บรรยำยชมเป็นภำษำไทยตลอดรำยกำร 
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 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท (สองลำ้นบำทถว้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่ำหนงัสือเดินทำง  
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกที่ระบุ  
 ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีดเส้ือผำ้  
 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำเกินจำกที่สำยกำรบินก ำหนดทำ่นละ 30 กิโลกรัม    
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ันๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณทีี่ไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั   
*** ในกรณทีี่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลกิเที่ยวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้อง
เสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงทีอ่ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอินเดยี  (ผูเ้ดินทำงตอ้งไปสแกนน้ิวมือที่สถำนทูตอินเดีย) 
 1. หนงัสือเดินทำง มีอำยเุหลือใชง้ำนเกิน 6 เดือนนบัจำกวนัเดินทำง  
 2. รูปถ่ำยสี พื้นหลงัขำว  ขนำด 2 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 รูป ขนำดใบหนำ้ 70 – 80 % 
 3. ส ำเนำบตัรประชำชน ที่ชดัเจน ส ำหรับยืน่ใหส้ถำนทูต 2 ชุด  

4. กรอกรำยละเอียดส่วนตวั  (ทำงบริษทัฯ จะส่งให้ภำยหลงัจำกที่จองเรียบร้อยแลว้) 
 

สถานที่รับย่ืนวีซ่าอินเดยี   ทุกท่านต้องไปสแกนนิ้วมือ   
ชั้น 10 อำคำร  P.S.TOWER 
ถนน สุขมุวทิ 21  (ซอยอโศก)  (อยูฝ่ั่งเดียวกบัธนำคำรไทยพำณิชย ์และตึกชิโนไทย) 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัที่กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
2. ค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือ  ช ำระก่อนเดินทำง 20 วนั 


