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India Here we go  
เสน่ห์แห่งนครสีชมพ ูกับ ต ำนำนรักทชัมำฮำล  

5 วัน 3 คืน 
 
 
 
 
 
 

เดนิทำง พฤศจกิำยน 2562 – มีนำคม 2563 
 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นเพยีง 16,990.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
วนัท่ี 2   เดลล ี– ชยัปรุะ – พระรำชวงัแอมเบอร์ฟอร์ท - พระรำชวงัหลวง – ฮำวำ มำฮำล 
วนัท่ี 3   ชยัปรุะ – วดัพระพิฆเนศ -  อกัรำ – อคัรำ ฟอร์ด - ทชัมำฮำล 
วนัท่ี 4.  อกัรำ – เดลล ี– กตุบุมีนำร์ - ประตชูยั (India Gate) – สนำมบิน 
วนัท่ี 5.   กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นกุ สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มกีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยี

ขนานแทนั้้นจะมกีลิน่เครื่องเทศชัดเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุง

อาหารก็ไมต่า่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะมสีรรพคณุทีด่ตีอ่ร่างกาย

ทัง้นั้น เช่น ขมิน้ (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ 

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

ใครหลายคนอาจยังไมเ่คยลองทาน 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 ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

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

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยูใ่นเขตหนาว เชน่ เมอืงเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมอืงศรนีาคา (Srinagar), เมอืงชัยปรุะ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี(Deli) ,เมอืงพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีมน่ ้าสายใหญไ่หลผา่น คอื แมน่ ้าสนิธแุละคงคา จงึอดุมสมบรูณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมือ ง เชนไน  (Chennai),เมือ งกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมือ งตัญชาวู ร ์

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มเีสน่หแ์ตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดหูนาว – ชว่งระหวา่งเดอืนตลุาคม ถงึ มนีาคม อณุหภูมเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เท่านัน้ ที่จะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรู้ป

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบท่ัวทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนีค้า่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนีไ้มไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี ้
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีทำ่อำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 3 ประต ู3-4 สำยกำรบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสมัภำระให้กบัทำ่น 

22.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใช้เวลำบินประมำณ 4.10 
ชัว่โมง) (ไมม่ีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระรำชวังหลวง –  
ฮำวำ มำฮำล 

01.15 น. เดินทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอนิทิรำ คำนธี ประเทศอนิเดีย น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรศลุกำรกรและรับกระเป๋ำเรียบร้อย
แล้ว (เวลำท้องถ่ินช้ำกวำ่ประเทศไทย 1.30  ชัว่โมง) จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกัโรงแรมทีเ่มืองเดลล ีเพื่อไมใ่ห้ทำ่นต้อง
นัง่หลบับนรถตลอด ไมล่ ำบำก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  

 โรงแรม Delhi  Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองเดลล ี
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่ำ จัยปูร์ หรือ 
จยัเปอร์ รัฐรำชสถำนได้ช่ือวำ่ นครสีชมพู (Pink city) เป็นศนูย์กลำงทำงกำรค้ำซึ่งทนัสมยัสดุของรัฐรำชสถำน สิ่งที่น่ำสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผงัเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สิ่งก่อสร้ำงดัง้เดิม รวมทัง้ประตูเมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภำพค่อนข้ำง
สมบรูณ์ นอกจำกนีส้ีชมพขูองเมืองก็กลำยเป็นเอกลกัษณ์ จนท ำให้เมืองนีเ้ป็นจุดหมำยของนกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลก  นบัว่ำ
เป็นหนึง่ในเมืองยอดฮิตส ำหรับกำรทอ่งเที่ยวอินเดีย 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนน่ังรถขึน้รถจ๊ีปขึน้สู่พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)  ตัง้โดดเด่นอยู่บนผำหินเหนือทะเลสำบเมำตำ 

(Maota)  สร้ำงโดยมหำรำชำ มำน สิงห์ที่ 1 โดยรอบเป็นก ำแพงขนำดใหญ่ หรือ ใช้เป็นป้อมปรำกำร เป็นสถำปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสำนกนัระหวำ่งศิลปะฮินดแูละศิลปะรำชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ ควำมสวยงำมของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภำยในก ำแพง
คือสว่นของพระรำชวงั ที่แบง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภำยในเป็นหมู่พระที่นัง่ซึ่งสร้ำงจำกหินทรำยสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
นัง่ภำยในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง, ท้องพระโรงสว่นพระองค์, พระต ำหนกัซึ่งเป็นห้องทรงประดบักระจกส ำหรับมหำ
รำชำ และ ต ำหนกัอยู่บนชัน้สอง รวมถึงสวนจำร์บำค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดำวแฉกแบบโมกุลคัน่กลำง
ระหว่ำงอำคำร ,พระต ำหนักที่ใช้กำรปรับอำกำศภำยในพระต ำหนักให้เย็นลงด้วยกำรท ำให้ลมเป่ำผ่ำนรำงน ำ้ตกที่มีอยู่
โดยรอบภำยในพระต ำหนกั ท ำให้ภำยในต ำหนกันีม้ีอำกำศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทบัของรำชปตุ มหำรำชำ และ
พระรำชวงศ์ของอำเมร์ในอดีต  
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 จำกนัน้น ำทำ่นเข้ำสูต่วัเมืองชยัปรุะ เพื่อชมพระรำชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็นพระรำชวงัของมหำรำชใจสิงห์ (Jai 

Singh) พระรำชวงั ถกูสร้ำงขยำยออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 
4 สว่นที่น่ำสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระรำชวงัส่วนที่สองเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ 
และมเหสี ซึ่งมีกำรตดัเย็บอย่ำงวิจิตร ส่วนที่สำมเป็นส่วนของอำวุธ และชุดศึกสงครำม ที่จัดแสดงไว้อย่ำงน่ำทึ่งมำกมำย
หลำยหลำก บำงชิน้ ก็เป็นอำวธุได้อยำ่งนำ่พิศวง และสว่นท่ีสี ่คือสว่นของศิลปะภำพวำด รูปถ่ำย และรำชรถ พรมโบรำณ ซึ่ง
ได้รับกำรจำรึกไว้ในประวตัิศำสตร์ ตรงกลำงอำคำรมีหม้อน ำ้ขนำดมหึมำ 2 ใบ ท ำจำกโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนำดใหญ่
ที่สดุในโลก เช่ือกนัว่ำเป็นหม้อน ำ้ที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมำจำกงำนรำชำภิเษกของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่  7 ซึ่งบรรจุน ำ้
จำกแมน่ ำ้คงคำอนัศกัดิ์สทิธ์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจำกนัน้น ำทำ่นชมภำยนอกของ ฮำวำ มำฮำล หรือ พระรำชวังสำยลม (Hawa Mahal) สร้ำงในปีค.ศ.1799 โดยมหำ
รำชำสะหวำย ประธำป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลำล ชันด์ อุสถดั (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมำจำกรูปทรงของมงกฏุพระนำรำยณ์ โดยมีสิง่ก่อสร้ำงที่โดดเดน่คือ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรมีหน้ำบนัสงูห้ำชัน้และมี
ลกัษณะคล้ำยรังผึง้สร้ำงจำกหินทรำยสแีดงสดฉลหุินให้เป็นช่องหน้ำตำ่งลวดลำยเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้ำตำ่งถึง 953 บำง
แตปิ่ดไว้ด้วยหินทรำยฉลทุ ำให้นำงในฮำเร็มพระสนมที่อยูด้่ำนในสำมำรถมองออกมำข้ำงนอกได้โดยที่คนภำยนอกมองเข้ำไป
ข้ำงในไมเ่ห็นและประโยชน์อีกอยำ่งคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมำของช่ือ “Palace Of Wind”   
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองชัยปุระ 

วันที่ 3 ชัยปุระ – วัดพระพฆิเนศ -  อักรำ – อัครำ ฟอร์ด - ทชัมำฮำล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที่ช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 
ของเมืองชยัปรุะ วดันีส้ร้ำงขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง บริเวณเนินเขำเล็กๆ 
พระวิหำรแหง่นีเ้ปรียบเสมือนชีวิตแหง่กำรค้นหำควำมสขุนิรันดร์ ซึง่พระพิฆเนศวรช้ำงหวัเทพในศำสนำฮินดถืูอวำ่เป็นพระเจ้ำ
แหง่ควำมเป็นมงคลปัญญำ ควำมรู้ และควำมมัง่คัง่ วดัพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นที่นิยมมำกที่สดุของนกัท่องเที่ยวทัง้ชำวอินเดีย
และชำวตำ่งชำติ เชิญทำ่นขอพรจำกองค์พระพิฆเนศตำมอธัยำศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจำกนัน้น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอัครำ (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจำก ในยคุสมยัที่ยงัเรียกช่ือว่ำ "ฮินดู
สถำน" เมื่อรำวศตวรรษที่ 16 เป็นศนูย์กลำงปกครองของอินเดียสมัยรำชวงศ์โมกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครำ 
(Agra) ตัง้อยู่ริมแม่น ำ้ยมุนำ (Yamuna River)  เมืองที่เป็นสถำนที่ตัง้ของอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรัก ทัชมำฮำล (Taj 
Mahal) หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรำรู้จักกันเป็นอย่ำงดี  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 น ำท่ำนเข้ำชมอักรำฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น ำ้ยมนุำสร้ำงโดยพระ

เจ้ำอคับำร์มหำรำชแห่งรำชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระรำชวงัที่ประทบัและเป็นป้อมปรำกำร ได้มีกำรก่อสร้ำง
เพิ่มเติมมำเร่ือย จนมำส ำเร็จเสร็จสิน้ในรัชสมยัของพระเจ้ำชำห์จำฮำน (Shah Jahan) จนพระรำชวงัแห่งนีม้ีขนำดใหญ่โต 
มีอำคำรมำกถึง 500 อำคำร น ำท่ำนเข้ำชมป้อมผ่ำนประตู อ ำมรรสิงห์ สว่นที่เป็นพระรำชวงั  ผ่ำนลำนสวนประดบั อ่ำงหิน
ทรำยสแีดงขนำดยกัษ์ส ำหรับสรงน ำ้ ทำ่นจะได้เห็นสถำปัตยกรรมสำมยคุสมยัตำมรสนิยมที่แตกต่ำงกนัของสำมกษัตริย์  เข้ำ
ชมด้ำนในพระต ำหนกัตำ่งๆที่สลกัลวดลำยศิลปะแบบโมกลุที่มีอิทธิพลจำกศิลปะอินเดีย ผสมผสำนกบัศิลปะเปอร์เซีย น ำชม
ห้องที่ประทบัของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดำและองค์ตำ่งๆ ชมพระต ำหนกั มำซมัมนั บร์ูช มีเฉลยีงมขุแปดเหลีย่มซึง่สำมำรถ
มองเห็นชมทิวทศัน์ล ำน ำ้ยมนุำและทชัมำฮำลได้ น ำชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ที่ชัน้บนด้ำนหนึ่งเคยเป็นที่
ประดิษฐำนบัลลังก์นกยงู (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอิหร่ำน) 
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 จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal) สถำปัตยกรรมแหง่ควำมรักที่สวยที่สดุในโลก ได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ที่ส ำคญัของโลก สร้ำงขึน้เป็นอนสุรณ์สถำนแห่งควำมรักอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ำ
ชำห์จำฮำน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มำฮำล (Mumtaz Mahal) โดยสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1631 น ำท่ำนเดินสู่
ประตสูสุำนท่ีสลกัตวัหนงัสอืภำษำอำระบิคที่เป็นถ้อยค ำอทุิศและอำลยัต่อบคุคลอนัเป็นที่รักที่จำกไป น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัลำน
น ำ้พุที่มีอำคำรทชัมำฮำลอยู่เบือ้งหลงั น ำท่ำนเข้ำสู่ตวัอำคำรท่ีสร้ำงจำกหินอ่อนสีขำวบริสทุธ์ิจำกเมืองมกรำนะ ที่ประดบั
ลวดลำยด้วยเทคนิคฝังหินสีต่ำงๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถำปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่ำงจำกเปอร์เซีย โดย
อำคำรตรงกลำงจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสำล้อมรอบ  ตรงกลำงด้ำนในเป็นที่ฝังพระศพของพระนำงมุมตซั มำฮำล และ 
พระเจ้ำชำห์จำฮนั ได้อยูคู่เ่คียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมำฮำลแหง่นีใ้ช้เวลำก่อสร้ำงทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ล้ำนรูปี มี
กำรใช้ทองค ำประดบัตกแตง่สว่นตำ่งๆ ของอำคำร หนกั 500 กิโลกรัม และใช้คนงำนกวำ่ 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พกั โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองอักรำ   

วันที่ 4 อักรำ – เดลลี – กุตุบมีนำร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนำมบนิ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่กรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวตัิศำสตร์อนัยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี และเป็นศนูย์กลำงกำรปกครอง
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ของอำณำจกัรอินเดียโบรำณ 7 อำณำจกัร ตอ่มำในปี 1857 องักฤษได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรปกครองประเทศอินเดียและได้
ย้ำยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกตัตำ และได้ย้ำยกลบัมำเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจำกอินเดียได้รับเอกรำชจำก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มีกำรสร้ำงสถำนท่ีท ำกำรรำชกำรโดยสร้ำงเมืองใหมช่ื่อวำ่ “นิวเดลล”ี 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง  

 น ำท่ำนเข้ำชมกุตุบมีนำร์ (Qutb Minar) เป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถำนะมรดกโลกเมื่อ 
พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูที่สร้ำงด้วยหินทรำยแดง (เช่นเดียวกับสสุำนหุมำยนู) และหินอ่อนเป็นทรงเสำสงูปลำยฐำนกว้ำง 14 
เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกว้ำง 2.7 เมตร มีควำมสงู 72.5 เมตร (ประมำณตกึสงู 20 ชัน้) จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม ประตูชัย 
(India Gate) เป็นอนสุรณ์สถำนของเหลำ่ทหำรหำญที่เสียชีวิตจำกกำรร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครำมโลก ครัง้ที่ 1 และ
สงครำมอฟักำนิสถำน ประตชูยัแหง่นีจ้ึงถือได้วำ่เป็นสญัลกัษณ์แหง่หนึง่ของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้มประตแูห่งนีม้ีสถำปัตยกรรม
คล้ำยประตชูยัของกรุงปำรีสและนครเวียงจนัทน์ ซึ่งมีควำมสงู 42 เมตร สร้ำงขึน้จำกหินทรำยเมื่อปีคริสต์ศกัรำชที่ 1931 บน
พืน้ผิวของประตชูยัแหง่นีจ้ะปรำกฏรำยนำมของทหำรที่เสยีชีวิตถกูแกะสลกัไว้ และบริเวณใต้โค้งประตจูะปรำกฏคบเพลิงที่ไฟ
ไมเ่คยมอดดบัเพื่อเป็นกำรร ำลกึถึงผู้ เสยีชีวิตในสงครำมอินเดีย-ปำกีสถำน เมื่อปีคริสต์ศกัรำชที่ 1971  มีทหำรยำมเฝ้ำบริเวณ
ประตชูยัตลอดเวลำเพื่อป้องกันกำรก่อวินำศกรรม น ำท่ำนสู ่ตลำดจันปำท (JanpathMarket) อิสระให้ท่ำนเลือกซือ้สินค้ำ
พืน้เมืองและงำนหตัถกรรมต่ำงๆ เช่น ผ้ำไหมอินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไม้จนัทน์หมแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับ้ำน 
ฯลฯ **ขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงไมไ่ปตลำดจนัปำทหำกมีเวลำไมเ่พียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
01.55 น. น ำทำ่นเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.15 น. เดินทำงกลบัถึงทำ่อำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร : India Here we go  
เสน่ห์แห่งนครสีชมพ ูกับ ต ำนำนรักทชัมำฮำล 5 วัน 3 คนื BY (XW) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

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 
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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 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำอนิเดีย ท่ำนละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป 

 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     2.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
3.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำ 
    3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด 
    3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้ำใช้จำ่ยทัง้หมด 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
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 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำงน ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถ้ำมีน ำ้หนกัเกินกว่ำตำมท่ี

สำยกำรบนิก ำหนด ทำ่นต้องช ำระเอง 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำ Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใช้เวลำ 5 วนัท ำกำร ท่ำนละ 

1,800 บำท  
3. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
4. คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เคร่ืองดื่ม, คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีดฯลฯ 
5. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทำ่น/ทริป 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำต ิ

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกทำ่นยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคำ่บริกำรท่ีทำ่นได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะ
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ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
คำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำอนิเดีย Multiple แบบออนไลน์ 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำอินเดียส ำหรับผู้ท่ีถือพำสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดนิทำง (Passport) หนงัสือเดนิทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
อำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง *กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสำรบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหำย* 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำนัน้ จ ำนวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ำยจำกร้ำน
ถ่ำยรูปเทำ่นัน้ รูป (ห้ำมสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชดุข้ำรำชกำรหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร์รวมถึงห้ำมใช้รูปท่ีถ่ำยเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
 
 

*** เอกสำรกำรย่ืนขอวีซำ่อินเดียแบบออนไลน์  
สำมำรถรองรับไฟล์นำมสกลุ JPG, PNG, PDF ขนำดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 

!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณำแปลงเป็น PDF ก่อนได้  
ข้อควำมหรือเนือ้หำต้องครบถ้วนและมีควำมชดัเจนเท่ำนัน้ *** 
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