
           ออกเดินทางสูอินเดีย ประเทศท่ีมีเอกลักษณและ
วัฒนธรรมอันโดดเดน แหลงประวัติศาสตรสําคัญทางพุทธศาสนา
พรอมออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมากประสบการณ ดูแล
แบบจัดเต็มใหทุกทาน อ่ิม ฟน ไปพรอมๆกัน 

Hotel Suba International /
Hotel Kohinoor Continental 
Hotel Orchid 
Hotel Sayaji 
Hotel The fern 

โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

BACONTRIP PRESENT

INDIA

6วัน5คืน

@bacontrip
www.bacontrip.com

m.me/bacontrip

Travel will healing anything like a bacon

http://www.bacontrip.com/?fbclid=IwAR0bKKU7kFKWKkE3YradYsPU2cgFtvw03FgR-7kqad7N5DetqB8pobsFW8k


INDIA

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานอินทิรา คานธี
 

Hotel ITC
Welcome Dwarka 

หรือเทียบเทา

DAY 2 Qutub Minar - ปอมแดง - India Gate  
Hotel Crown

Plaza 
หรือเทียบเทา

DAY 3
ปอมอาเมร - ชัล มหัล - ฮาวามาฮาล

City Palace & Museum, Birla Temple
 

Hotel Courtyard
By Marriot 
หรือเทียบเทา

DAY 4 ทัชมาฮาว - อัครา  
Hotel ITC

Welcome Dwarka  
หรือเทียบเทา

DAY 5 วัดดอกบัว - ราชปติ ภวัน - อักชารดัม  
Hotel ITC

Welcome Dwarka  
หรือเทียบเทา

DAY 6
ทาอากาศยานอินทิรา คานธี
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 -

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=payaichow&month=10-2018&date=05&group=9&gblog=4
https://kcindjija.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1-akshardham/


INDIA DAY 1

พบกับทีมงานเบคอนทริปท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงทาอากาศยานอินทิรา คานธี

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel ITC Welcome Dwarkal

หรือเทียบเทา

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน



INDIA DAY 2

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel Crown Plaza  หรือเทียบเทา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

Qutub Minar
นําทานชมหออะษานที่ต้ังอยูในหมูโบราณสถาน
กุตุบ แหลงมรดกโลกของยูเนสโก มีความสูงถึง
73 เมตร หรือเทียบเทาอาคารสูง 5 ช้ัน

ปอมแดง(Red Fort)
นําทานชมปอมปราการในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
โดยปอมปราการแหงน้ีใชเปนที่ประทับของ
จักรพรรดิแหงราชวงศโมกุล และยังเปนที่ต้ังของ
เมืองหลวงแหงใหม

India Gate
นําทานชมอนุสรณสถานที่สรางข้ึนใหกับทหาร
ที่เสียสละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 1 
มีความสูงถึง 42.3 เมตร

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


INDIA DAY 3

ปอมอาเมร(Amer Fort)
 นําทานชม สถาปตยกรรมสวยงามตระการตา
และย่ิงใหญอยูบนยอดเขา รอบดานมีกําแพงบน
เขาคลายกําแพงเมืองจีน

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ชัล มาฮาล(Jal Mahal)
นําทานชมพระราชวังกลางทะเลสาบ ซึ่งสมัย
กอนเคยเปนที่ประทับของมหาราชา ขณะลง
มาลาสัตวดวย

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

 ฮาวามาฮาล(Hawa Mahal)
นําทานชมพระราชวังแหงสายลม   ซึ่งสมัย
กอนเคยเปนที่ประทับของมหาราชา ขณะลง
มาลาสัตวดวย



INDIA DAY 3

City Palace & Museum
 นําทานชมพระราชวังหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีถึง
1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปจจุบันเปดใหคนเขา
ชมบางสวน ภายในมีพิพิธภัณฑของมหาราชา
แหงชัยปุระในยุคกอนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน

Birla Temple
นําทานชมวัดฮินดูตางๆท่ีสรางโดยครอบครัว
Birla วัดฮินดูน้ีสรางดวยหินออนสีขาวสวยงาม
ตระการตา

ค่ํา  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel Courtyard By

Marriot  หรือเทียบเทา



INDIA DAY 4

ทัชมาฮาว(Taj Mahal)
นําทานชมอนุสรณสถานแหงความรักท่ีย่ิงใหญทัชมาฮาล ท่ีใชเวลาในการ
สรางถึง 22 ป เพ่ือแสดงถึงความรักอันย่ิงใหญของกษัตริยซาจารฮาล 
ตอพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจากการใหกําเนิดบุตรคนท่ี14 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถิ่น

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel ITC Welcome Dwarka หรือเทียบเทา

 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/


INDIA DAY 5

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม Hotel ITC Welcome Dwarka

หรือเทียบเทา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดดอกบัว(Lotus Temple)
 นําทานชมสถาปตยกรรมที่นําสมัยมากท่ีสุด
ของกรุงนิวเดลี โดยมีลักษณะเปนรูปดอกบัวบาน
ประกอบดวยใบบัวหินออนจํานวน 27 กลีบ

ราชปติภวัน(Rashtrapati Bhawan)
นําทานชมอาคารทรง H มโหฬารกวาทําเนียบขาว
และใหญกวาพระราชวังบังกิ้งแฮม  ยังเปนที่พํานัก
ทางการของประธานาธิบดีอินเดียอีกดวย

อักชารดัม(Akshardham)
นําทานชมวัดในศาสนาฮินดูท่ีใหญที่สุดในโลก
รับรองโดยกินเนสสบุคเม่ือป ค.ศ. 2007
แมจะเปนวัดที่สรางข้ึนใหม แตก็สรางข้ึนอยาง
ยิ่งใหญอลังการตามรูปแบบโบราณของอินเดีย

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Official_residence&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/President_of_India
https://kcindjija.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1-akshardham/
https://kcindjija.com/


INDIA DAY 5

นําทุกทานเดินทางสูทาอากาศยานอินทิรา คานธ ี
เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


