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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นกุ สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลักๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผักและผลไม ้

มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแท ้

นัน้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชัดเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รุงอาหารก็ไม่

ตา่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะมสีรรพคณุทีด่ตีอ่ร่างกายทัง้นัน้ เชน่ 

ขมิ้น (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกั ้ก (star anise),พริก (chillies) ,

พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ ใครหลายคน

อาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เร ือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก็่ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวนั ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนีม้ันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ข ึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนีส้บายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค ่Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชัด ไปเท่านัน้ ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพยีงอย่างเดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาด ีไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกตา่งกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมอืงเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมอืงศรีนาคา (Srinagar), เมอืงชัยปุระ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี(Deli) ,เมอืงพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีมน่ ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แมน่ ้าสนิธแุละคงคา จงึอดุมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
วนัท่ี 2   เดลล ี– ชยัปรุะ – พระรำชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระรำชวงัหลวง – ฮำวำ มำฮำล 
วนัท่ี 3   ชยัปรุะ – วดัพระพิฆเนศ – บอ่น ำ้จนัเบำรี - อกัรำ – อคัรำ ฟอรด์ - ทชัมำฮำล 
วนัท่ี 4.  อกัรำ – เดลล ี– วดัอกัชำรดำหม์ - ประตชูยั (India Gate) - ตลำดจนัปำท – สนำมบิน 
วนัท่ี 5.   กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
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(Mumbai),เมือง เชนไน (Chennai),เมืองกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมืองตัญชาวู ร์  

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดหูนาว – ชว่งระหวา่งเดอืนตลุาคม ถงึ มนีาคม อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เทา่นัน้ ทีจ่ะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วยัแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดร้ปูสวยๆ 

ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบท่ัวทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนีค้า่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนีไ้มไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี ้

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ชัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สำยกำรบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดินทำงและสมัภำระใหก้บัทำ่น 

22.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใชเ้วลำบินประมำณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไมม่ีบรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

วันที ่2 
เดลล ี– ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอรฟ์อรท์ - พระราชวังหลวง –  
ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. เดินทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธี ประเทศอนิเดีย น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรศลุกำรกรและรบักระเป๋ำเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กวำ่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกัโรงแรมทีเ่มืองเดลล ีเพื่อไมใ่หท้ำ่นตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไมล่  ำบำก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  

 โรงแรม HOTEL THE EXOTICA GRAND หรือเทียบเท่า,เมอืงเดลล ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่ำ จัยปูร ์หรือ 
จยัเปอร ์รฐัรำชสถำนไดช่ื้อวำ่ นครสีชมพู (Pink city) เป็นศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ซึ่งทนัสมยัสดุของรฐัรำชสถำน สิ่งที่น่ำสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผงัเมืองที่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย และ สิ่งก่อสรำ้งดัง้เดิม รวมทัง้ประตูเมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภำพค่อนขำ้ง
สมบรูณ ์นอกจำกนีส้ีชมพขูองเมืองก็กลำยเป็นเอกลกัษณ์ จนท ำใหเ้มืองนีเ้ป็นจุดหมำยของนกัท่องเที่ยวจำกทั่วโลก  นบัว่ำ
เป็นหนึง่ในเมืองยอดฮิตส ำหรบักำรทอ่งเที่ยวอินเดีย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านน่ังรถขึน้รถจ๊ีปขึน้สู่พระราชวังแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort)  ตัง้โดดเด่นอยู่บนผำหินเหนือทะเลสาบเมาตา 

(Maota)  สรำ้งโดยมหำรำชำ มำน สิงหท์ี่ 1 โดยรอบเป็นก ำแพงขนำดใหญ่ หรือ ใชเ้ป็นป้อมปรำกำร เป็นสถำปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสำนกนัระหวำ่งศิลปะฮินดแูละศิลปะรำชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ ์ควำมสวยงำมของปอ้มแอมเบอร ์ซอ่นอยูภ่ำยในก ำแพง
คือสว่นของพระรำชวงั ที่แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภำยในเป็นหมูพ่ระที่นั่งซึ่งสรำ้งจำกหินทรำยสีแดงและหินออ่น หมู่พระที่
นั่งภำยในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง, ทอ้งพระโรงส่วนพระองค ,์ พระต ำหนกัซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส ำหรบัมหำ
รำชำ และ ต ำหนกัอยู่บนชัน้สอง รวมถึงสวนจารบ์าค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดำวแฉกแบบโมกุลคั่นกลำง
ระหว่ำงอำคำร ,พระต ำหนักที่ใช้กำรปรบัอำกำศภำยในพระต ำหนักใหเ้ย็นลงดว้ยกำรท ำใหล้มเป่ำผ่ำนรำงน ำ้ตกที่มีอยู่
โดยรอบภำยในพระต ำหนกั ท ำใหภ้ำยในต ำหนกันีม้ีอำกำศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทบัของรำชปตุ มหำรำชำ และ
พระรำชวงศข์องอำเมรใ์นอดีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูต่วัเมืองชยัปรุะ เพื่อชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็นพระรำชวงัของมหาราชใจสิงห ์(Jai 

Singh) พระรำชวงั ถกูสรำ้งขยำยออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ไดร้วบเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 
4 สว่นที่น่ำสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระรำชวงัสว่นที่สองเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตริย์ 
และมเหสี ซึ่งมีกำรตดัเย็บอย่ำงวิจิตร ส่วนที่สำมเป็นส่วนของอำวุธ และชุดศึกสงครำม ที่จัดแสดงไวอ้ย่ำงน่ำทึ่งมำกมำย
หลำยหลำก บำงชิน้ ก็เป็นอำวธุไดอ้ยำ่งนำ่พิศวง และสว่นที่สี่ คือสว่นของศิลปะภำพวำด รูปถ่ำย และรำชรถ พรมโบรำณ ซึ่ง
ไดร้บักำรจำรกึไวใ้นประวตัิศำสตร ์ตรงกลำงอำคำรมีหมอ้น ำ้ขนำดมหึมำ 2 ใบ ท ำจำกโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนำดใหญ่
ที่สดุในโลก เช่ือกนัว่ำเป็นหมอ้น ำ้ที่กษัตริย ์Madho Singh ไดร้บัมำจำกงำนรำชำภิเษกของพระเจำ้เอ็ดเวิรด์ที่  7 ซึ่งบรรจุน ำ้
จำกแมน่ ำ้คงคำอนัศกัดิส์ทิธ์ิ  
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 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนชมภำยนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (Hawa Mahal) สรำ้งในปีค.ศ.1799 โดยมหา
ราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมำจำกรูปทรงของมงกฏุพระนำรำยณ ์โดยมีสิง่ก่อสรำ้งที่โดดเดน่คือ บรเิวณดำ้นหนำ้อำคำรมีหนำ้บนัสงูหำ้ชัน้และมี
ลกัษณะคลำ้ยรงัผึง้สรำ้งจำกหินทรำยสแีดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนำ้ตำ่งลวดลำยเลก็ๆ ละเอียดยิบมชี่องหนำ้ตำ่งถึง 953 บำง
แตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรำยฉลทุ ำใหน้ำงในฮำเรม็พระสนมที่อยูด่ำ้นในสำมำรถมองออกมำขำ้งนอกไดโ้ดยที่คนภำยนอกมองเขำ้ไป
ขำ้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์ีกอยำ่งคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมำของช่ือ “Palace Of Wind”   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที ่3 
ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน ้าจันเบารี - อักรา – อัครา ฟอรด์ - ทัช
มาฮาล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที่ช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 
ของเมืองชยัปรุะ วดันีส้รำ้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง บริเวณเนินเขำเล็กๆ 
พระวิหำรแหง่นีเ้ปรยีบเสมือนชีวิตแหง่กำรคน้หำควำมสขุนิรนัดร ์ซึง่พระพิฆเนศวรชำ้งหวัเทพในศำสนำฮินดถืูอวำ่เป็นพระเจำ้
แห่งควำมเป็นมงคลปัญญำ ควำมรู ้และควำมมั่งคั่ง วดัพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นที่นิยมมำกที่สดุของนกัท่องเที่ยวทัง้ชำวอินเดีย
และชำวตำ่งชำติ เชิญทำ่นขอพรจำกองคพ์ระพิฆเนศตำมอธัยำศยั  จำกนัน้น ำทำ่นชม บ่อน ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึง่เช่ือ
กันว่ำถกูสรำ้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพนักว่ำปีมำแลว้ ตอนนัน้แควน้รำชำสถำนเป็นแควน้ที่ร  ่ำรวยมำก เนื่องจำกเป็น
เสน้ทำงสำยส ำคญัในกำรเดินทำงไปยงัตะวนัออกกลำง ซึ่งพอเดินทำงผ่ำนกนับ่อยๆ ก็ท ำใหเ้กิดกำรคำ้ขำยขึน้ พอรวยแลว้ก็
เริ่มมีกำรลงทนุในกำรสรำ้งปรำสำทรำชวงัและป้อมปรำกำร แต่ดว้ยควำมที่ภมูิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทรำย ที่มีควำมแหง้
แลง้มำก น ำ้ฝนที่ตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหำยผ่ำนทรำยไปอย่ำงรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่งเติบโตมำกบัสำยน ำ้อย่ำงเรำๆ  
จินตนำกำรไม่ถกู มหำรำชำของแควน้รำชำสถำนเลยตอ้งพยำยำมหำวิธีสรำ้งบ่อน ำ้เพื่อกกัเก็บน ำ้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้ำนที่สดุ  เพรำะ
กำรเก็บน ำ้ไวใ้ชก็้ถือเป็นทัง้ควำมมั่นคงของชำติ กำรผอ่นคลำย และสิง่ส  ำคญัส ำหรบักำรประกอบพิธีทำงศำสนำในหนึง่เดียว 
ยิ่งไปกวำ่นัน้ มหำรำชำยงัตอ้งกำรใหค้นลงไปตกัน ำ้จำกบ่อมำใชไ้ดอ้ยำ่งสะดวกแมย้ำมที่ระดบัน ำ้ลดต ่ำติดกน้บอ่ดว้ย บอ่น ำ้
แชนด ์เบำรี ที่ถือก ำเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุล  ำ้ทกุสว่นทกุดำ้นของบ่อเป็นบนัไดเช่ือมถึงกนัทัง้หมด เพื่อใหค้นเดินลงไปตกัน ำ้ได้
พรอ้มกนัหลำยคน และตกัไดจ้นถึงหยดสดุทำ้ยแมว้่ำบอ่จะลกึถึงประมำณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดที่สรำ้งขึน้มำนัน้
แบ่งเป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กว่ำ 3,500 ขัน้ นบัเป็นบ่อน ำ้ที่ลกึและใหญ่ที่สดุในอินเดียที่มีควำมยิ่งใหญ่ทัง้ขนำดและ
กำรออกแบบก่อสรำ้ง   
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หลงัจำกนัน้น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจำก ในยุคสมยัที่ยงัเรียกช่ือว่ำ "ฮินดู
สถำน" เมื่อรำวศตวรรษที่ 16 เป็นศนูยก์ลำงปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโ์มกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครา 
(Agra) ตัง้อยู่ริมแม่น ้ายมุนา (Yamuna River)  เมืองที่เป็นสถำนที่ตัง้ของอนุสรณส์ถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล (Taj 
Mahal) หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยข์องโลกที่เรารู้จักกันเป็นอยา่งดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเข้าชมอักราฟอรด์ (Agra Fort) ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น ำ้ยมนุำสรำ้งโดยพระ

เจำ้อคับำรม์หำรำชแห่งรำชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระรำชวงัที่ประทบัและเป็นป้อมปรำกำร ไดม้ีกำรก่อสรำ้ง
เพิ่มเติมมำเรื่อย จนมำส ำเร็จเสร็จสิน้ในรชัสมยัของพระเจ้าชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) จนพระรำชวงัแห่งนีม้ีขนำดใหญ่โต 
มีอำคำรมำกถึง 500 อำคำร น ำท่ำนเขำ้ชมป้อมผ่ำนประตู อ ำมรรสิงห ์สว่นที่เป็นพระรำชวงั  ผ่ำนลำนสวนประดบั อ่ำงหิน
ทรำยสีแดงขนำดยกัษ์ส  ำหรบัสรงน ำ้ ท่ำนจะไดเ้ห็นสถำปัตยกรรมสำมยคุสมยัตำมรสนิยมที่แตกตำ่งกนัของสำมกษัตริย์ เขำ้
ชมดำ้นในพระต ำหนกัตำ่งๆที่สลกัลวดลำยศิลปะแบบโมกลุที่มีอิทธิพลจำกศิลปะอินเดีย ผสมผสำนกบัศิลปะเปอรเ์ซีย น ำชม
หอ้งที่ประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดำและองคต์ำ่งๆ ชมพระต ำหนกั มำซมัมนั บรูช์ มีเฉลยีงมขุแปดเหลีย่มซึง่สำมำรถ
มองเห็นชมทิวทศันล์  ำน ำ้ยมนุำและทชัมำฮำลได ้น ำชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ที่ชัน้บนดำ้นหนึ่งเคยเป็นที่
ประดิษฐำนบัลลังกน์กยงู (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอิหรำ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) สถำปัตยกรรมแหง่ควำมรกัที่สวยที่สดุในโลก ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์ี่ส  ำคญัของโลก สรำ้งขึน้เป็นอนสุรณส์ถำนแหง่ควำมรกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้า
ชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มาฮาล (Mumtaz Mahal) โดยสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 น ำท่ำนเดินสู่
ประตสูสุำนที่สลกัตวัหนงัสือภำษำอำระบิคที่เป็นถอ้ยค ำอทุิศและอำลยัตอ่บคุคลอนัเป็นที่รกัที่จำกไป น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัลำน
น ำ้พุที่มีอำคำรทชัมำฮำลอยู่เบือ้งหลงั น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัอำคำรท่ีสรำ้งจำกหินอ่อนสีขำวบริสทุธ์ิจำกเมืองมกรำนะ ที่ประดบั
ลวดลำยดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่ำงๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถำปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่ำงจำกเปอรเ์ซีย โดย
อำคำรตรงกลำงจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสำลอ้มรอบ  ตรงกลำงดำ้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนำงมมุตซั มำฮำล และ 
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พระเจำ้ชำหจ์ำฮนั ไดอ้ยูคู่เ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมำฮำลแหง่นีใ้ชเ้วลำก่อสรำ้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลำ้นรูปี มี
กำรใชท้องค ำประดบัตกแตง่สว่นตำ่งๆ ของอำคำร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงำนกวำ่ 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา   

วันที ่4 
อักรา – เดลล ี– วัดอักชารดาหม์ - ประตูชัย (India Gate) - ตลาดจันปาท 
– สนามบนิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวตัิศำสตรอ์นัยำวนำนกวำ่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลำงกำรปกครอง

ของอำณำจกัรอินเดียโบรำณ 7 อำณำจกัร ต่อมำในปี 1857 องักฤษไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรปกครองประเทศอินเดียและได้
ยำ้ยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกตัตำ และไดย้ำ้ยกลบัมำเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจำกอินเดียไดร้บัเอกรำชจำก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้ีกำรสรำ้งสถำนท่ีท ำกำรรำชกำรโดยสรำ้งเมืองใหมช่ื่อวำ่ “นิวเดลล”ี 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่วัดอักชารดาหม์ (Akshardham) วดัแห่งศำสนำฮินดทูี่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นวิทยำลยัทำงจิตวิญญำณ
และวฒันธรรม สถำนที่ส  ำคญัประจ ำกรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลส์ถำปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ที่มี
ควำมซบัซอ้นแตก็่ปรำณีตสวยงำมสมค ำร  ่ำลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่สรำ้งขึน้ใหม่แห่งศำสนำฮินดนูิกำยสวำมีนำรำยนั โดยช่ืออกั
ชำรดำหม์มีควำมหมำยวำ่ ที่พ ำนกัของพระเจำ้แหง่โลก สรำ้งแลว้เสรจ็ในปี 2005 แนวคิดกำรสรำ้งวดัมำจำก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผูป้กครองศำสนำฮินดทูี่ 4แหง่นิกำยสวำมีนำรำยนั ที่มีประสงคส์รำ้งวดัใกลแ้มน่ ำ้ยมนุำ และไดส้รำ้งจนส ำเรจ็
ในสมยัของผูป้กครองที่ 5 โดยวดัยงัคงควำมยิ่งใหญ่อลงักำรแบบวดัอินเดีย ดึงดดูเหลำ่สำวกและนกัทอ่งเที่ยวใหม้ำบชูำและ
ช่ืนชมควำมตระกำรตำของวดัแห่งนีม้ำกมำยในทุกๆปี ***กรณีท่ีวดัอกัชำรดำหม์ปิด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรสลบั
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โปรแกรมไปชมกุตบุมีนำรแ์ทน***  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนสุรณส์ถำนของเหลำ่ทหำรหำญที่
เสียชีวิตจำกกำรร่วมรบกับองักฤษในสมยัสงครำมโลก ครัง้ที่ 1 และสงครำมอฟักำนิสถำน ประตูชัยแห่งนีจ้ึงถือไดว้่ำเป็น
สญัลกัษณแ์หง่หนึง่ของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตแูหง่นีม้ีสถำปัตยกรรมคลำ้ยประตชูยัของกรุงปำรสีและนครเวียงจนัทน ์ซึง่มี
ควำมสงู 42 เมตร สรำ้งขึน้จำกหินทรำยเมื่อปีครสิตศ์กัรำชที่ 1931 บนพืน้ผิวของประตชูยัแหง่นีจ้ะปรำกฏรำยนำมของทหำรที่
เสยีชีวิตถกูแกะสลกัไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะปรำกฏคบเพลงิที่ไฟไมเ่คยมอดดบัเพื่อเป็นกำรร ำลกึถึงผูเ้สยีชีวิตในสงครำม
อินเดีย-ปำกีสถำน เมื่อปีคริสตศ์กัรำชที่ 1971  มีทหำรยำมเฝำ้บริเวณประตชูยัตลอดเวลำเพื่อป้องกนักำรก่อวินำศกรรม น ำ
ท่ำนสู่ ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหท้่ำนเลือกซือ้สินคำ้พืน้เมืองและงำนหตัถกรรมต่ำงๆ เช่น ผำ้ไหมอินเดีย, 
เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทนห์มแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับำ้น ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงไม่ไปตลำดจนั
ปำทหำกมีเวลำไมเ่พียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
01.55 น. น ำทำ่นเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.15 น. เดินทำงกลบัถึงทำ่อำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพ 

 

อัตราค่าบริการ : India Here we go  
เสน่หแ์หง่นครสชีมพ ูกับ ต านานรักทชัมาฮาล 5 วัน 3 คนื BY (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 
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วนัท่ี :  18-22 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740 

วนัท่ี :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740 

วนัท่ี :  3-7 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  5-9 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  10-14 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  12-16 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  17-21 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  19-23 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  24-28 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  26-30 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัท่ี :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดยี ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     2.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
3.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำ 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
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2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำงน ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้มีน ำ้หนกัเกินกว่ำตำมท่ี

สำยกำรบนิก ำหนด ทำ่นตอ้งช ำระเอง 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำ Multiple อินเดียแบบออนไลน ์ใช้เวลำ 5 วันท ำกำร ท่ำนละ 

1,800 บำท  
3. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครื่องดื่ม, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรีดฯลฯ 
5. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทำ่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 
เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  ำหรับ
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทำงบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 



 

  13 India Here we go เสน่หแ์หง่นครสีชมพ ูกบั ต  ำนำนรกัทชัมำฮำล  5 วนั 3 คืน BY (XW)                                        [GQ3DEL-

XW001] 

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยี Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอินเดยีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดนิทำง (Passport) หนงัสือเดนิทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 
อำยุใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง *กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสำรบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหำย* 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำนัน้ จ  ำนวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ำยจำกรำ้น
ถ่ำยรูปเทำ่นัน้ รูป (หำ้มสวมแวน่ตำหรือเครื่องประดบั, ไมใ่สช่ดุขำ้รำชกำรหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหำ้มใชรู้ปท่ีถ่ำยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 
 

*** เอกสำรกำรย่ืนขอวีซำ่อินเดียแบบออนไลน ์ 
สำมำรถรองรบัไฟลน์ำมสกลุ JPG, PNG, PDF ขนำดไฟลไ์มเ่กิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบั กรุณำแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ควำมหรือเนือ้หำตอ้งครบถว้นและมีควำมชดัเจนเท่ำนัน้ *** 
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