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IndiaHere we go  
เสน่หแ์ห่งนครสชีมพูกับ ต ำนำนรักทัชมำฮำล 5วัน 3 คนื 

 
 
 
 
 
 

   เดนิทำง กุมภำพันธ-์มีนำคม 2563 
 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นเพยีง16,990.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วนัท่ี 2 เดลล–ี ชยัปรุะ– พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระราชวงัหลวง– ฮาวามาฮาล 
วนัท่ี 3 ชยัปรุะ– วดัพระพิฆเนศ– บอ่น า้จนัเบารี - อกัรา– อคัราฟอรด์ - ทชัมาฮาล 
วนัท่ี 4.  อกัรา– เดลล–ี วดัอกัชารดาหม์ - ประตชูยั (India Gate) - ตลาดจนัปาท– สนามบิน 
วนัท่ี 5. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นกุ สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยีอาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลกัๆคอืเครือ่งเทศสมนุไพรผักและ

ผลไม ้ มนัอาจจะยากสกัหน่อยกบัคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยี

ขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รงุ

อาหารก็ไมต่า่งกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตวัจะมสีรรพคณุทีด่ตีอ่

รา่งกายทัง้นัน้ เชน่ ขมิน้ (turmeric),ขงิ(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star 

anise),พรกิ (chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม 

(garlic) ฯลฯใครหลายคนอาจยงัไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ู ถอืวา่เป็นการเปิด

ประสบการณใ์หม ่

เร ือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก็่ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่ทานแต่

อาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวนั ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง 

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนีม้ันก็ไมไ่ดแ้ย ่ ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็จะไดเ้ขา้

หอ้งน ้าดีๆ  ข ึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียกทชิชแูหง้หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออลเ์จลไป

ดว้ย คราวนีส้บายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แคJ่ust Say Noเสยีงดัง ฟังชดัไป

เทา่นัน้ ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธคนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ี แถมยิม้งา่ย และยังชอบขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ัน

เป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถเพยีงอยา่ง

เดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อฐู ก็ยังม ีแปลกตาด ีไมต่อ้งเขา้สวนสตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภมูอิากาศ แตกตา่งกันอยา่งมากเนือ่งจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 7 ของโลกโดยทาง

ตอนเหนอืจะอยูใ่นเขตหนาวเชน่ เมอืงเลหล์าดักฮ ์ (LehLadakh),เมอืงอัครา (Agra) ,เมอืงศรนีาคา 

(Srinagar), เมอืงชยัปรุะ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี (Deli) ,เมอืงพาราณส ี (Varanasi)ฯลฯ ทางเหนอืมแีมน่ ้า

สายใหญไ่หลผา่นคอืแมน่ ้าสนิธแุละคงคาจงึอดุมสมบรูณ์กวา่ตอนใตข้ณะทีต่อนใตอ้ยูใ่นเขตรอ้น เชน่ เมอืง

บังกาลอร ์ (Bangalore),เมอืงมมุไบ (Mumbai),เมอืงเชนไน (Chennai),เมอืงกาญจปีรัุม 

(Kanchipuram),เมอืงตัญชาวรู ์ (Thanjavur)ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปีมเีสน่หแ์ตกตา่งกัน

ตามฤดกูาลสนุกตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น– ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถินุายนอณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35องศา 

ฤดฝูน–ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคมถงึกันยายนอณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25องศา 

ฤดหูนาว– ชว่งระหวา่งเดอืนตลุาคมถงึมนีาคมอณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 10-20องศาในบางพืน้ทีม่หีมิะตก และ 

อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืนใชว่า่จะมแีตส่ายธรรมะ สายแสวงบญุ จะมแีตค่ณุลงุ คณุป้าเทา่นัน้ ที่

จะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วยัแนวๆ สายCheck in,สาย Post อยากไดร้ปูสวยๆ ประกาศให ้

โลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทัว่ทกุทีข่องประเทศ 

แถมตอนนี้คา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกีแบบนี้ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้ 

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยีแลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี้ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) 

19.30น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 
สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระใหก้บัทา่น 

22.30น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี (Delhi)ประเทศอินเดียโดยสายการบินนกสกู๊ตเท่ียวบินท่ีXW306 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ4.10ชั่วโมง) (ไมมี่บรกิารอาหารบนเคร่ือง) 

วันที2่ 
เดลล–ี ชัยปุระ– พระรำชวังแอมเบอรฟ์อรท์- พระรำชวังหลวง– 
ฮำวำมำฮำล 

01.15น. เดนิทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินทริำคำนธีประเทศอินเดียน าทา่นผา่นพิธีการศลุการกรและรบั
กระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย1.30 ชั่วโมง)จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรมท่ี
เมืองเดลลี เพ่ือไมใ่หท้า่นตอ้งนั่งหลบับนรถตลอด ไมล่  าบาก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  

 โรงแรม HOTEL THE EXOTICA GRANDหรือเทยีบเท่ำ,เมืองเดลลี 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำณห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดยเมืองชัยปุระนครแหง่ชยัชนะคนอินเดียเรียกเมืองนีว้า่จยั
ปรูห์รือจยัเปอรร์ฐัราชสถานไดช่ื้อว่านครสีชมพู (Pink city)เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทนัสมยัสดุของรฐัราช
สถานสิ่งท่ีนา่สนใจในเมืองชยัปรุะคือผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และ สิ่งก่อสรา้งดัง้เดมิรวมทัง้ประตเูมือง
ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์นอกจากนีสี้ชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์จนท าใหเ้มืองนีเ้ป็น
จดุหมายของนกัทอ่งเท่ียวจากทั่วโลกนบัวา่เป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตส าหรบัการท่องเท่ียวอินเดีย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนน่ังรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือ

ทะเลสำบเมำตำ (Maota)สรา้งโดยมหาราชามานสิงหท่ี์ 1 โดยรอบเป็นก าแพงขนาดใหญ่ หรือ ใชเ้ป็นป้อม
ปราการ เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ความ
สวยงามของป้อมแอมเบอรซ์่อนอยู่ภายในก าแพงคือส่วนของพระราชวงั ท่ีแบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้โดยภายใน
เป็นหมูพ่ระท่ีนั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสีแดงและหินออ่นหมูพ่ระท่ีนั่งภายในปอ้มประกอบดว้ยทอ้งพระโรง, ทอ้ง
พระโรงส่วนพระองค ,์ พระต าหนกัซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรบัมหาราชาและต าหนกัอยู่บนชัน้สอง
รวมถึงสวนจำรบ์ำค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคั่นกลางระหว่างอาคาร,พระ
ต าหนกัท่ีใชก้ารปรบัอากาศภายในพระต าหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน า้ตกท่ีมีอยู่โดยรอบ
ภายในพระต าหนกัท าใหภ้ายในต าหนกันีมี้อากาศเย็นอยู่เสมอป้อมนีเ้คยเป็นท่ีประทบัของราชปตุมหาราชา
และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต 
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จากนั้นน าท่านเข้าสู่ตัวเมืองชัยปุระ เพ่ือชมพระรำชวังหลวง(City Palace)ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของ
มหำรำชใจสิงห ์(Jai Singh)พระราชวงัถูกสรา้งขยายออกในสมยัหลงัปัจจุบนัไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ์Sawai 

Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีน่าสนใจคือส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงัส่วนท่ีสองเป็นส่วน
ของพิพิธภัณฑท่ี์จดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละมเหสีซึ่งมีการตดัเย็บอย่างวิจิตรส่วนท่ีสามเป็นส่วน
ของอาวธุและชดุศกึสงครามท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าทึ่งมากมายหลายหลากบางชิน้ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพิศวง
และส่วนท่ีส่ีคือสว่นของศลิปะภาพวาดรูปถ่ายและราชรถพรมโบราณซึ่งไดร้บัการจารกึไวใ้นประวตัิศาสตรต์รง
กลางอาคารมีหมอ้น า้ขนาดมหึมา 2 ใบท าจากโลหะเงินสูง 1.50 เมตรมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกเช่ือกันว่าเป็น
หมอ้น า้ท่ีกษัตรยิM์adho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวิรด์ท่ี 7 ซึ่งบรรจนุ  า้จากแม่น า้คง
คาอนัศกัดิส์ิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นชมภายนอกของ ฮำวำมำฮำล หรือพระรำชวังสำยลม(HawaMahal)สรา้งในปีค.ศ.1799 
โดยมหำรำชำสะหวำยประธำปสิงห ์(Maharaja SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลำลชันดอุ์สถัด (Lal 

Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์โดยมีสิ่งก่อสรา้งท่ีโดดเด่นคือบริเวณ
ดา้นหนา้อาคารมีหน้าบนัสูงห้าชัน้และมีลักษณะคล้ายรงัผึง้สรา้งจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่อง
หนา้ตา่งลวดลายเล็กๆละเอียดยิบมีช่องหนา้ตา่งถึง 953 บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุ าใหน้างในฮาเรม็พระ
สนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอี์ก
อยา่งคือเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ“Palace Of Wind” 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ทีพั่ก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่ำ,เมืองชัยปุระ 

วันที ่3 
ชัยปุระ– วัดพระพิฆเนศ–บ่อน ้ำจันเบำรี -อักรำ– อัครำฟอรด์ - ทัชมำ
ฮำล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่วัดพระพิฆเนศGanesh Temple (MotiDungri)วดัพระพิฆเนศท่ีช่ือเสียงโด่งดงั
เป็นอนัดบั 1 ของเมืองชยัปรุะวดันีส้รา้งขึน้โดยSeth Jai Ram Paliwalในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองบริเวณเนินเขาเล็กๆพระวิหารแห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสุขนิรนัดรซ์ึ่งพระพิฆเนศวร
ชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญาความรูแ้ละความมั่งคั่งวดัพระพิฆเนศ
แห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวอินเดียและชาวตา่งชาติเชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพิฆเนศ
ตามอธัยาศยัจากนัน้น าท่านชมบ่อน ้ำจันเบำรี (Chand Baori)ซึ่งเช่ือกันว่าถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 10 
หรือพนักว่าปีมาแลว้ตอนนัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ท่ีร  ่ารวยมากเน่ืองจากเป็นเสน้ทางสายส าคญัในการ
เดินทางไปยังตะวันออกกลางซึ่งพอเดินทางผ่านกันบ่อยๆก็ท าให้เกิดการคา้ขายขึน้พอรวยแลว้ก็เริ่มมีการ
ลงทนุในการสรา้งปราสาทราชวงัและปอ้มปราการแตด่ว้ยความท่ีภูมิประเทศของท่ี น่ีเป็นทะเลทรายท่ีมีความ
แหง้แลง้มากน า้ฝนท่ีตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซึ่งเติบโตมากับ
สายน า้อย่างเราๆจินตนาการไม่ถูกมหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวิธีสรา้งบ่อน า้เพ่ือกัก
เก็บน า้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้านท่ีสดุเพราะการเก็บน า้ไวใ้ชก็้ถือเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติการผ่อนคลายและสิ่งส าคญั
ส าหรบัการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียวยิ่งไปกว่านัน้มหาราชายงัตอ้งการใหค้นลงไปตกัน า้จากบอ่มา
ใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามท่ีระดบัน า้ลดต ่าติดกน้บอ่ดว้ยบ่อน า้แชนดเ์บารีท่ีถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ุดล า้ทุก
ส่วนทุกดา้นของบ่อเป็นบนัไดเช่ือมถึงกันทัง้หมดเพ่ือใหค้นเดินลงไปตกัน า้ไดพ้รอ้มกันหลายคนและตกัได้



GO3DEL-XW001 / อินเดีย เสนห่แ์หง่นครสชีมพ ู   6 

จนถึงหยดสดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถึงประมาณตกึ 10 ชัน้หรือ 33 เมตรตวับนัไดท่ีสรา้งขึน้มานัน้แบง่เป็น 13 ชัน้
มีขัน้บนัไดรวมแลว้กว่า 3,500 ขัน้นบัเป็นบอ่น า้ท่ีลึกและใหญ่ท่ีสดุในอินเดียท่ีมีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและการ
ออกแบบก่อสรา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครำ(Agra)อดีตเมืองหลวงของอินเดียตอ่จาก ในยคุสมยัท่ียงัเรียกช่ือ
ว่า "ฮินดูสถาน" เม่ือราวศตวรรษท่ี 16เป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยรำชวงศ์โมกุล  (Mughal 

Empire India)เมืองอัครำ(Agra)ตัง้อยู่ริมแม่น ้ำยมุนำ (Yamuna River)เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้ของอนุสรณ์
สถำนแห่งควำมรักทัชมำฮำล (TajMahal)หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทีเ่รำรู้จักกันเป็นอย่ำงด ี

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 น ำท่ำนเข้ำชมอักรำฟอรด์ (Agra Fort)ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น า้ยมุนา

สรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกลุเม่ือปีค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นป้อม
ปราการไดมี้การก่อสรา้งเพิ่มเติมมาเรื่อย จนมาส าเร็จเสร็จสิน้ในรัชสมัยของพระเจ้ำชำหจ์ำฮำน (Shah 

Jahan)จนพระราชวงัแห่งนีมี้ขนาดใหญ่โตมีอาคารมากถึง 500 อาคาร น าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตอู ามรร
สิงหส์่วนท่ีเป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดบัอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส  าหรบัสรงน า้ท่านจะไดเ้ห็น
สถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมท่ีแตกต่างกันของสามกษัตริยเ์ขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆท่ีสลัก
ลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซียน าชมหอ้งท่ีประทบัของ
กษัตริย,์พระโอรส, พระธิดาและองคต์่างๆชมพระต าหนักมาซัมมันบูรช์มีเฉลียงมุขแปดเหล่ียมซึ่งสามารถ
มองเห็นชมทิวทศันล์  าน า้ยมุนาและทชัมาฮาลไดน้  าชมบริวเณ Diwan-i-Amหรือ ท้องพระโรงท่ีชัน้บนดา้น
หนึ่งเคยเป็นท่ีประดษิฐานบัลลังกน์กยูง (Peacock Throne)อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอิหรา่น) 
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 จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal)สถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ีสวยท่ีสุดในโลก ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท่ี์ส าคญัของโลกสรา้งขึน้เป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรกั
อันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ำชำห์จำฮำน (Shah Jahan)ท่ีมีต่อพระมเหสีมุมตัชมำฮำล (Mumtaz 

Mahal)โดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1631 น าทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบคิท่ีเป็นถอ้ยค าอทุิศ
และอาลยัต่อบคุคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไปน าท่านถ่ายรูปกับลานน า้พุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงัน าท่าน
เขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิทุธ์ิจากเมืองมกรานะท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆลง
ไปในเนือ้หินท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซียโดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูป
โดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตซัมาฮาลและพระเจา้ชาห์
จาฮนัไดอ้ยูคู่เ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดรท์ชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปีโดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปีมี
การใชท้องค าประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆของอาคารหนกั 500 กิโลกรมัและใชค้นงานกวา่ 20,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ทีพั่ก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทยีบเท่ำ,เมืองอักรำ 

วันที ่4 
อักรำ–เดลลี– วัดอักชำรดำหม์- ประตูชัย (India Gate) - ตลำดจันปำท– 
สนำมบนิ 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี(New Deli)ท่ีมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปีและเป็นศนูยก์ลาง

การปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักรต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ปกครองประเทศอินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตาและไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่ง
ในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสรา้งสถานท่ีท าการราชการ

โดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่“นิวเดลลี” 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง  

 น าท่านเดินทางสู่วัดอักชำรดำหม์ (Akshardham)วดัแหง่ศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลกและเป็นวิทยาลยัทาง
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมสถานท่ีส าคัญประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดียออกแบบในสไตล์
สถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดียท่ีมีความซบัซอ้นแต่ก็ปราณีตสวยงามสมค าร  ่าลือวดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งขึน้
ใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายันโดยช่ืออักชารดาหม์มีความหมายว่าท่ีพ านักของพระเจา้แห่งโลก
สรา้งแลว้เสร็จในปี2005 แนวคิดการสรา้งวดัมาจากBrahmaswarupYogijiMaharajผูป้กครองศาสนาฮินดท่ีู4
แห่งนิกายสวามีนารายนัท่ีมีประสงคส์รา้งวดัใกลแ้ม่น า้ยมุนาและไดส้รา้งจนส าเร็จในสมยัของผูป้กครองท่ี5 
โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดียดงึดดูเหล่าสาวกและนกัทอ่งเท่ียวใหม้าบชูาและช่ืนชมความ
ตระการตาของวดัแห่งนีม้ากมายในทุกๆปี***กรณีท่ีวดัอกัชารดาหม์ปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการสลับ
โปรแกรมไปชมกุตบุมีนารแ์ทน*** จากนัน้น าท่านผ่านชมประตูชัย (India Gate)เป็นอนสุรณส์ถานของเหล่า
ทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรว่มรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และสงครามอฟักานิสถานประตชูยั
แห่งนีจ้ึงถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลีโดยซุม้ประตแูห่งนีมี้สถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยั
ของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทนซ์ึ่งมีความสูง 42 เมตรสรา้งขึน้จากหินทรายเม่ือปีคริสตศ์กัราชท่ี 1931 บน
พืน้ผิวของประตูชัยแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลักไวแ้ละบริเวณใตโ้คง้ประตูจะ
ปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไม่เคยมอดดับเพ่ือเป็นการร  าลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามอินเดีย -ปากีสถานเม่ือปี
ครสิตศ์กัราชท่ี 1971  มีทหารยามเฝา้บรเิวณประตชูยัตลอดเวลาเพ่ือปอ้งกนัการก่อวินาศกรรมน าท่านสู่ตลำด
จันปำท (JanpathMarket) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองและงานหตัถกรรมต่างๆเช่นผา้ไหมอินเดีย , 
เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทนห์มแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้นฯลฯ**ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง
ไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไมเ่พียงพอ** 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
01.55 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง)ประเทศไทยเท่ียวบนิท่ีXW305 
07.15น. เดนิทางกลบัถึงทา่อากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

อัตรำค่ำบริกำร: India Here we go  
เสน่หแ์หง่นครสชีมพกูับต ำนำนรักทชัมำฮำล5วนั3 คนืBY (XW) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

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 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำอนิเดยีท่ำนละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวม 1,500บำท/ท่ำน/ทริป 

 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลู
ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 
2. การช าระคา่บรกิาร 
 2.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
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3. การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 3.1แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้มีน า้หนกัเกินกว่าตามท่ีสายการบินก าหนดท่าน
ตอ้งช าระเอง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่Multipleอินเดียแบบออนไลนใ์ชเ้วลา 5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท  
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หมำยเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, 
การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

ส ำหรับผู้ทีม่ีควำมประสงคต้์องกำรขอยืน่วซ่ีำอนิเดยีMultiple แบบออนไลน ์
เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำอินเดยีส ำหรับผู้ทีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทับวีซ่าอย่างนอ้ย2หนา้อายุใชง้านเหลือไม่
นอ้ยกวา่6เดือนนบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปกPassport ก่อนสง่เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2x2 นิว้พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้จ  านวน1ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้รูป (หา้ม
สวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและป
ริน้ทเ์อง) 
3. แบบฟอรม์ 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDFขนาดไฟลไ์มเ่กิน2MB 
!! สว่นไฟลW์ORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบักรุณาแปลงเป็นPDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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