
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮาวา มาฮาล | วดัพระพิฆเนศ | พระราชวงัหลวง | ทชัมาฮาล 
อกัราฟอรด์ | กตุบุมีนาร ์| ประตชูยั India Gate  

 
   

  

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 16,990.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วนัที่ 2   เดลล ี– ชยัปรุะ – พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระราชวงัหลวง – ฮาวา มาฮาล 
วนัที่ 3   ชยัปรุะ – วดัพระพิฆเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทชัมาฮาล 
วนัที่ 4.  อกัรา – เดลล ี– กตุบุมีนาร ์- ประตชูยั (India Gate) – สนามบิน 
วนัที่ 5.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 

 

India Here we go  
เสน่หแ์หง่นครสีชมพู กับ ต านานรักทชัมาฮาล  

5 วัน 3 คืน 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 
 

 

 

 



 
กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลักๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสกัหน่อยกบัคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยี

ขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รงุ

อาหารก็ไมต่า่งกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะมสีรรพคณุทีด่ตีอ่รา่งกาย

ทัง้นัน้ เชน่ ขมิน้ (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ 

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

ใครหลายคนอาจยงัไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เรือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก่็ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนี้มันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ข ึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค ่Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชัด ไปเท่านั้น ไมต่อ้งกลัว เคา้ไม่โกรธ คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้ง่าย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

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

สตัวก์็มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เชน่ เมอืงเลห ์ลาดักฮ์ (Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมืองศรีนาคา (Srinagar), เมืองชัยปุระ (Jaipur) ,เมืองเดลลี (Deli) ,เมืองพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีมน่ ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธุและคงคา จงึอุดมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เ มือ ง เ ชนไน  (Chennai),เ มือ งกาญจีปุ รัม  (Kanchipuram),เ มือ งตัญชาวู ร์  

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดูหนาว – ชว่งระหว่างเดอืนตลุาคม ถงึ มนีาคม อุณหภูมเิฉลีย่จะอยูร่าว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เทา่นัน้ ทีจ่ะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดร้ปูสวยๆ 

ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนี้คา่วซี่าปรับราคาลงมา จ่ายแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนี้ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   
เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี้ 



 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู 3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่  XW306 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

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

01.15 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น  าท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรบักระเป๋าเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พักโรงแรมที่เมืองเดลล ีเพื่อไม่ใหท้่านตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไม่ล  าบาก และ ไม่เหนื่อยเกินไป  

 โรงแรม Delhi  Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองเดลลี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่า จัยปูร ์หรือ 
จยัเปอร ์รฐัราชสถานไดช้ื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทันสมยัสดุของรฐัราชสถาน สิ่งที่น่าสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย และ สิ่งก่อสรา้งดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้ง
สมบูรณ ์นอกจากนีส้ีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ จนท าใหเ้มืองนีเ้ป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  นับว่า
เป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตส  าหรบัการท่องเที่ยวอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านน่ังรถขึน้รถจี๊ปขึน้สู่พระราชวังแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort)  ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา 

(Maota)  สรา้งโดยมหาราชา มาน สิงหท์ี่ 1 โดยรอบเป็นก าแพงขนาดใหญ่ หรือ ใชเ้ป็นป้อมปราการ เป็นสถาปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกนัระหว่างศิลปะฮินดแูละศิลปะราชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซ่อนอยู่ภายในก าแพง
คือสว่นของพระราชวงั ที่แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชั้น โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
นั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง, ทอ้งพระโรงส่วนพระองค ,์ พระต าหนักซึ่งเป็นหอ้งทรงประดับกระจกส  าหรบัมหา
ราชา และ ต าหนักอยู่บนชั้นสอง รวมถึงสวนจารบ์าค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลาง
ระหว่างอาคาร ,พระต าหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน า้ตกที่มีอยู่
โดยรอบภายในพระต าหนกั ท  าใหภ้ายในต าหนักนีม้ีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทบัของราชปุต มหาราชา และ
พระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต  



 
 จากนัน้น  าท่านเขา้สูต่ัวเมืองชัยปุระ เพื่อชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห ์(Jai 

Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลงั ปัจจบุัน ไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 
4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตริย์ 
และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพิศวง และสว่นที่สี่ คือสว่นของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ง
ไดร้บัการจารกึไวใ้นประวัติศาสตร ์ตรงกลางอาคารมีหมอ้น  า้ขนาดมหมึา 2 ใบ ท  าจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ที่สดุในโลก เชื่อกนัว่าเป็นหมอ้น า้ที่กษัตริย์ Madho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวิรด์ที่  7 ซึ่งบรรจุน  า้
จากแม่น า้คงคาอนัศกัด์ิสทิธ์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากนัน้น  าท่านชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (Hawa Mahal) สรา้งในปีค.ศ.1799 โดยมหา
ราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ ์โดยมีสิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสงูหา้ชัน้และมี
ลกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหินทรายสแีดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนา้ต่างลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุ  าใหน้างในฮาเรม็พระสนมที่อยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยที่คนภายนอกมองเขา้ไป
ขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์ีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที ่3 ชัยปุระ – วัดพระพฆิเนศ -  อักรา – อัครา ฟอรด์ - ทัชมาฮาล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 
ของเมืองชัยปุระ วัดนีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ 
พระวิหารแห่งนีเ้ปรยีบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจา้
แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นที่นิยมมากที่สดุของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวอินเดีย
และชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพิฆเนศตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนั้นน  าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจาก ในยุคสมัยที่ยังเรียกชื่อว่า "ฮินดู
สถาน" เมื่อราวศตวรรษที่ 16 เป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโ์มกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครา 
(Agra) ตั้งอยู่ริมแม่น ้ายมุนา (Yamuna River)  เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งของอนุสรณส์ถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล (Taj 
Mahal) หน่ึงในเจด็สิ่งมหัศจรรยข์องโลกท่ีเรารู้จกักันเป็นอย่างดี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเข้าชมอักราฟอรด์ (Agra Fort) ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น  า้ยมุนาสรา้งโดยพระ

เจา้อัคบารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ไดม้ีการก่อสรา้ง
เพิ่มเติมมาเรื่อย จนมาส าเร็จเสรจ็สิน้ในรชัสมัยของพระเจ้าชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) จนพระราชวังแห่งนีม้ีขนาดใหญ่โต 
มีอาคารมากถึง 500 อาคาร น  าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ  ามรรสิงห ์ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหิน
ทรายสีแดงขนาดยักษ์ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ เขา้
ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกลุที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซีย น  าชม
หอ้งที่ประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต่์างๆ ชมพระต าหนกั มาซมัมนั บูรช์ มีเฉลยีงมขุแปดเหลี่ยมซึ่งสามารถ



 
มองเห็นชมทิวทัศนล์  าน  า้ยมนุาและทัชมาฮาลได ้น  าชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ที่ชั้นบนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่
ประดิษฐานบัลลังกน์กยูง (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สดุในโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์ี่ส  าคัญของโลก สรา้งขึน้เป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้า
ชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มาฮาล (Mumtaz Mahal) โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 น  าท่านเดินสู่
ประตูสสุานที่สลกัตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบคุคลอันเป็นที่รกัที่จากไป น าท่านถ่ายรูปกับลาน
น า้พุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั น  าท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสต่ีางๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทั้งหมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี
การใชท้องค าประดบัตกแต่งสว่นต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

วันที ่4 อักรา – เดลลี – กุตุบมนีาร ์- ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

ของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้ีการสรา้งสถานที่ท  าการราชการโดยสรา้งเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลล”ี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  

 น าท่านเข้าชมกุตุบมีนาร ์(Qutb Minar) เป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ไดร้บัสถานะมรดกโลกเมื่อ 
พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูที่สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสสุานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 
เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้) จากนั้นน  าท่านผ่านชม ประตูชัย 
(India Gate) เป็นอนุสรณส์ถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก  ครัง้ที่ 1 และ
สงครามอฟักานิสถาน ประตชูัยแห่งนีจ้ึงถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตแูห่งนีม้ีสถาปัตยกรรม
คลา้ยประตูชยัของกรุงปารสีและนครเวียงจันทน์ ซึ่งมีความสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหินทรายเมื่อปีคริสตศ์ักราชที่  1931 บน
พืน้ผิวของประตชูัยแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารที่เสยีชีวิตถกูแกะสลกัไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะปรากฏคบเพลงิที่ไฟ
ไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการร  าลกึถึงผูเ้สยีชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีครสิตศ์กัราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณ
ประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม น าท่านสู่ ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองและงานหตัถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจ้ันทนห์มแกะสลกั, ของตกแต่งประดับบา้น 
ฯลฯ **ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ไปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 



 

วันท่ี 5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
01.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.15 น. เดินทางกลบัถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : India Here we go  
เสน่หแ์ห่งนครสีชมพู กับ ต านานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY (XW) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  7-11 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  14-18 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  21-25 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  5-9  ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  12 – 16 ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  19-23 ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  26-30 ธ.ค. 62 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  9-13 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  14-18 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  16-20 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  21-25 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  23-27 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  4-8 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  11-15 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  13-17 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  18-22 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  20-24 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 



 

วนัท่ี :  25 -29 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  3-7 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  5-9 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  10-14 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  12-16 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  17-21 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  19-23 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  24-28 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  26-30 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระคา่บริการ 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้มีน  า้หนักเกินกว่าตามท่ี

สายการบินก าหนด ท่านตอ้งช าระเอง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใชเ้วลา 5 วันท าการ ท่านละ 

1,800 บาท  
3. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 



 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอนิเดียส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 


