คุชราต 7 วัน 4 คืน
กุชราตเป็ นรัฐชายฝั่งตะวันตกของอินเดียติดทะเลอาหรับมีฝั่งทะเลยาว 1,600 กิโลเมตร

จึงมีพ่อค้าชาวอาหรับและยุโรปเดินทางมาค้าขายในอดีต ทาให้ เป็ นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรม
หลายเชื้อชาติ อุดมไปด้ วยแหล่งโบราณคดีอนั งดงาม ของศาสนาเชน ฮินดู และมุสลิม อีกทั้ง
งานฝี มือท้ องถิ่นที่เป็ นแบบฉบับของตัวเองที่งดงาม มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และบ่ อน้าที่สร้ าง
อย่างงดงามวิจิตร ยากจะหาที่ใดเหมือน นอกจากนี้ยังเป็ นบ้ านเกิดของรัฐบุรุษผู้มีชื่อเสี ยงของ
โลก คือมหาตมะคานธี ทั้งยังมีพระราชวังลักษมีวิลาศ อันงดงามตระการตาของมหาราชาแห่ ง
เมืองวาโดดารา และเป็ นที่ต้งั ของเทวาลัยสุ ริยเทพหนึ่งในสองแห่ งของอินเดีย ตลอดจนศาสน
สถานอันงดงามของลัทธิสวามีนารายัน

ราคาท่ านละ 28,900 บาท (ไม่ รวมวีซ่า)
กาหนดเดินทาง 7 – 13 ตุลาคม 2562
การเดินทาง
เดินทางไป

เดินทางกลับ

ต้นทางปลายทาง
วันจันทร์ที่ 7 ต.ค. 62 BKK - AMD

เทีย่ วบิน
SG86

02:05 - 05:35

วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62 AMD - BKK
ถึงไทยวันอาทิตย์ที่
13 ต.ค 62

SG85

19:00 00:40+1

วัน เดือน ปี

เวลา

วันแรก(7)
23.00 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินส
ไปร์ทเจ็ต (SG) เพื่อทาการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ... ให้การ
ต้อนรับ

วันที่สอง(8)
02.05 น.

กรุงเทพมหานคร – เมืองอาเมดาบัด
คณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูเ่ มืองอาเมดาบัด ประเทศอินเดีย โดยสาย
การบินสไปร์ทเจ็ต(SG)เที่ยวบินที่ SG86

05.35 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองอาเมดาบัด ประเทศอินเดีย หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีเมืองวาโดดารา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า

หลังจากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่เี มืองวาโดดารา

นาท่านชม ความสวยงามของเมืองวาโดดารา ซึ่งตัง้ อยู่ริมแม่นา้ วิศวไมตรี เคยเป็ นนครรัฐ
ของมหาราชาแห่ง GAEKWAD ซึ่งเจริญรุง่ เรืองมากในสมัยมหาราชา SAYAJIRAO
ในช่วงปี คศ. 1875 – 1939 จากนัน้ นาชม พระราชวังลักษมีวิลาศ หนี่งในพระราชวังที่
งดงามที่สดุ ของอินเดีย ในแบบสถาปั ตยกรรมอินโดซาราแซนิค ภายในประดับประดา
อย่างงดงาม

จากนั้น

ชมพิพิธภัณฑ์ FATEHSINGH MUSEUM เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่มีช่อื เสียงแห่งหนึ่งในรัฐคุ
ชราต จัดแสดงผลงานศิลปะอันเป็ นงานสะสมของมหาราชาแห่งวาโดดารา ทัง้ จากยุโรป
จีน และญี่ปนุ่ ชมบ่อนา้ NAVLAKHIWELL ที่น่าชม

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางไปยังเมืองจัมปาเนอร์ ( CHAMPANER) และเมือง ภาวะคระห์ ( PAVAGHDH)
ซึ่งก่อตัง้ โดยมหาราชาจัมปาราช ในบริเวณนีม้ ีตน้ จัมปาขึน้ อยู่มากมาย ในอดีตเคยเป็ น
ราชธานีของเจ้าราชบุตรราชวงศ์ CHAUHAN ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 ต่อมาถูกยึดครอง
โดยสุลต่านมาห์มดุ เบการา ในปี คศ.1484 และได้สร้างป้อมปราการที่ภาวะคระห์
ต่อมาถูกราชวงศ์โมกุลยึดครองในปี คศ. 1553 นาชม JAMA MASJID ซึ่งใหญ่โตอลังการ
สร้างในปี คศ. 1513 และนาชมป้อมปราการแห่งภาวะคระห์ ซึ่งโบราณสถานทั้งสองแห่งนี ้
ได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลก

ค่า

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม......

วันที่สาม(9)
เช้า

เมืองวาโดดารา – Little Ranns Of Kutch
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้น

เดินทางต่อไปยัง แรนน์แห่งกุจน้อย LITTLE RANNS OF KUTCH - LRK เป็ น
แหล่งผลิตเกลือที่สาคัญของคุชราต เป็ นหมู่บา้ นชนบทเก่าแก่ของรัฐกุจราต ซึ่งชาวบ้าน
ยังรักษาวัฒนธรรมการอยู่อาศัย การกินอยู่ ที่พกั อาศัย การแต่งกายแบบดัง้ เดิมเอาไว้
และอาศัยอยู่ในกระท่อม เลีย้ งแกะ แพะ และอูฐในทุ่ง มีงานฝี มือที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ น
ชาติพนั ธุ์ RABIS และ ANJAR

บ่าย

รับประทานอาหาร กลางวัน
นาท่านชมฝูงลาป่ าซึ่งอาศัยอยู่ท่นี ่เี พียงแห่งเดียวในอินเดีย และสัตว์ตระกูลกวางชนิด
ต่างๆ สุนขั จิง้ จอก หมาป่ า แมวป่ า ตลอดจนฝูงนกฟลามิงโก นกเพลลิแกน นกเป็ ดนา้
และนกกะเรียน

ค่า

รับประทานอาหารเย็น พักค้างคืนที่แรนด์แห่งกุจน้อย

วันที่สี่(10)
เช้า

Little Ranns Of Kutch – โมเดรา - ปาทาน
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางสูเ่ มืองโมเดรา( MODHERA) ชมเทวาลัยสุริยเทพ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11
โดยพระเจ้าภีมเทพที่ 1 สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักวิจิตรงดงามตระการตาถวาย

แด่สรุ ยิ เทพ เป็ นสถาปั ตยกรรมฮินดูท่งี ดงามที่สดุ แห่งหนึ่งในกุจราต ด้านหน้าเทวาลัยมี
บ่อนา้ แบบขัน้ บันไดกว้างใหญ่น่าชม

จากนัน้

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปาทาน (PATAN) เป็ นเมืองที่มีช่อื เสียงทางด้านทอผ้ามาแต่
โบราณ ราชสานักชวาเคยสั่งทอผ้าจากที่น่ไี ปใช้ในราชสานัก ผ้าไหม PATARA ของเมือง
ปาทานได้ช่ือว่าเป็ นราชินีแห่งผ้าไหม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคงรักษาลวดลายสีสนั
การออกแบบและเทคนิคการทอแบบโบราณเอาไว้ได้

บ่าย

รับประทานอาหาร กลางวัน
จากนัน้ เดินทางไปชมบ่อนา้ แบบขัน้ บันไดที่งดงามที่สดุ ไม่เหมือนที่ใดในโลก คือบ่อนา้
รานี กี วาบ ( RANI KI VAV) สร้างโดยพระนางอุทยั มาติมเหสีของพระเจ้าภีมเทพในคริสต์
วรรษที่ 11-12 มีขนาดกว้างถึง 64 เมตร ผนังโดยรอบประดับด้วยหินแกะสลักวิจิตร
งดงามอย่างน่าตื่นตลึง

ค่า

รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม..........

วันที่ห้า(11)
เช้า

เมืองปาทาน – เมืองคานธีนคร – เมืองอาเมราบัด
รับประทานอาหารเช้า

จากนัน้

เดินทางไปยังเมืองคานธีนคร เมืองหลวงใหม่ของรัฐคุชราต อยู่ห่างเมืองอาเมราบัด 32
กม. ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ สภามาติ ตัง้ ชื่อตามรัฐบุรุษผู้ มีช่ือเสียงก้องโลก ย้ายสถานที่ราชการ
มายังเมืองหลวงใหม่ในปี คศ. 1970 ชม ศาสนสถาน อักษะธรรม (AKSHARDHAM
TEMPLE) ของลัทธิสวามีนารายัน ซึ่งเป็ นศาสนสถานที่ใหญ่โตที่สดุ ในคุชราต สร้างขึน้
ในปี ค.ศ. 1992 โดยใช้หินทรายสีชมพู แกะสลักอย่างงดงาม ตระการตายิ่งนัก

บ่าย

รับประทานอาหาร กลางวัน

จากนั้น

ชมบ่อนา้ ที่งดงามอย่างน่าพิศวงของคุชราตคือ บ่อน้า ADALAJ VAV เป็ นบ่อนา้ ที่กว้าง
ใหญ่ ขุดลึกลงไปใต้ดิน มีบนั ไดเดินลงไปจนถึงตานา้ เบือ้ งล่าง เป็ นสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม
ที่สดุ แห่งหนึ่งของคุชราต ผนังโดยรอบบ่อนา้ เป็ นหินแกะสลักอย่างวิจิตร บ่อนา้ ในคุ
ชราต สร้างอย่างใหญ่โต เพื่อเป็ นที่พบปะของผูค้ นเพื่อหลบความร้อนของอากาศในหน้า
ร้อน

ค่า

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม......

วันที่หก(12)
เช้า

เมืองอาเมราบัด – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า
จากนัน้ นาท่านชม Gandhi Ashram เป็ นอาศรมที่สงบร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่
มหาตมะคานธีได้ใช้อาศรมแห่งนีเ้ ป็ นศูนย์กลางในการต่อสูเ้ รียกร้องเอกราชจากอังกฤษ

จากนัน้ เข้าชมมัสยิดกลางประจาเมือง คือ JAMI MASJID สร้างในปี ค.ศ. 1423 โดย
สุลต่านอาห์เหม็ด ชาห์ ผูก้ ่อตัง้ เมืองอาห์เมดาบัด โดยการรือ้ ทาลายวัดในศาสนาฮินดู
และศาสนาเชนแล้วนาเอาวัสดุเหล่านัน้ มาสร้างมัสยิด มีโดม 15 โดม เสาแกะสลัก
260 ต้น ในบริเวณมัสยิดมีสสุ านของ สุลต่าน อาห์เหม็ด ชาห์ บุตรชาย และ หลานชาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนัน้

ชม สุเหร่า RANI SIPRI ‘ S MOSQUE ซึ่งได้ฉายาว่าเป็ นเพชรแห่งสุเหร่า เนื่องจาก
ความวิจิตรงดงามของลวดลายแกะสลักและสัดส่วนที่ลงตัว

ชม สุเหร่า RANI RUPMATI MOSQUE อุทิศให้ชายาสุลต่านซึ่งเป็ นฮินดู สร้างในกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมฮินดูและอิสลามเข้าด้วยกัน
16.00 น.

นาท่านเดินทางไปยังสนามบินเมืองอาเมดาบัด

เย็น

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.00 น.

เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพ มหานครโ ดยสายการบิน สไปร์ทเจ็ต เที่ยวบินที่ SG85

วันที่เจ็ด(13)
00.40 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง

- พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
- รู ปถ่ายสี 2นิ้ว x 2 นิ้ว 2 ใบ หน้าตรง ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
- พระภิกษุ มีสาเนาใบสุทธิ

ค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุ งเทพ – อาเมดาบัด- กรุ งเทพฯ
ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
มีบริ การอาหารไทยเสริ มทุกมื้อ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสี ยชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทางและค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานที่ต่างๆ
5. ค่าทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริ การ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
▪ จองมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน3วัน
▪ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก

1. ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
2. ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
3. ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คนื เงินค่ามัดจา 10,000บาท
เงื่อนไขต่ าง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

