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India Here we go  
เสน่หแ์หง่นครสีชมพู กับ ต านานรักทชัมาฮาล  

5 วัน 3 คนื 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 16,990.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
วนัท่ี 2   เดลลี – ชยัปรุะ – พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระราชวงัหลวง – ฮาวา มาฮาล 
วนัท่ี 3   ชยัปรุะ – วดัพระพฆิเนศ – บอ่นํา้จนัเบารี - อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทชัมาฮาล 
วนัท่ี 4.  อกัรา – เดลลี – วดัอกัชารดาหม์ - ประตชูยั (India Gate) - ตลาดจนัปาท – สนามบนิ 
วนัท่ี 5.   กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
 



  

กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จาก อาหารอนิเดยี  อาหารอนิเดยี มสีว่นประกอบหลักๆคอื  เครือ่งเทศ  สมนุไพร  ผักและ

ผลไม ้มัน อาจจะยากสกัหน่อยกับคนทีไ่มถ่นัดอาหาร ที่มกีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยี

ขนานแทนั้น้จะ มกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน  สอีาหารทีเ่ขม้ขน้  จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ  ทีใ่ชป้รงุ

อาหารก็ไมต่า่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะมสีรรพคณุ ทีด่ตีอ่รา่งกาย

ทัง้นัน้ เชน่ 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 แตก็่ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีร่ัญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนี้มันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ขึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก  ทชิชแูหง้  หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค่ Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชดั ไปเทา่นัน้ ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ี แถมยิม้ง่าย  และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยังบบีบแตร และบนทางถนน ไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพยีงอยา่งเดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อฐู ก็ยังม ีแปลกตาด ีไมต่อ้งเขา้สวน

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกตา่งกันอยา่งมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่ มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยูใ่นเขตหนาว  เชน่ เมอืงเลห์ ลาดักฮ์ (Leh Ladakh),เมอืงอัครา  

(Agra) ,เมอืงศรนีาคา  (Srinagar), เมอืงชยัปรุะ  (Jaipur) ,เมอืงเดลลี  (Deli) ,เมอืงพาราณสี  

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีมน่ ้าสายใหญไ่หลผา่น  คอื แมน่ ้าสนิธแุละคงคา  จงึอดุมสมบรูณ์

กวา่ตอนใต ้  ขณะทีต่อนใตอ้ยูใ่นเขตรอ้น  เชน่ เมอืงบังกาลอร์  (Bangalore),เมอืงมมุไบ  

(Mumbai),เมอืงเ ชนไน  (Chennai),เมอืงกาญจปีรุัม  (Kanchipuram),เมอืงตัญชาวรู์  

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี  มเีสน่ห์แตกตา่งกัน ตามฤดกูาล  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  ใชว่า่จะมแีตส่ายธรรมะ สายแสวงบญุ จะมแีตค่ณุลงุ คณุป้า

เทา่นัน้ ที่จะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย  Check in,สาย Post อยากได ้รปู

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนี้คา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนี้ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   



เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี้ 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชัน้ 3 เคานเ์ตอร์  3 ประตู 3-4 สายการบนิ
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
*** คณะออกเดนิทางตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษายน เป็นตน้ไป นดัหมายเดนิทางเวลา 18.30 น.*** 

22.30 น. ออกเดนิทางสู่  เมืองเดลลี  (Delhi) ประเทศอินเดีย  โดยสายการบนินกสกู๊ต  เท่ียวบนิท่ี  XW306 (ใชเ้วลาบนิประมาณ  4.10 
ชั่วโมง) (ไมมี่บรกิารอาหารบนเครื่อง) 
*** คณะออกเดนิทางตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. *** 

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

01.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินทริา คานธี ประเทศอินเดีย นาํท่านผา่นพธีิการศลุการกรและรบักระเป๋าเรียบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรมท่ีเมืองเดลลี เพ่ือไมใ่หท้่านตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไมล่าํบาก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  
*** คณะออกเดนิทางตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษายน เป็นตน้ไป เดนิทางถึงเวลา 00.15 น. *** 

 โรงแรม OMEGA HOTEL หรือเทยีบเท่า,เมืองเดลลี 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ  นครแห่งชยัชนะ  คนอินเดียเรียกเมืองนีว้า่  จยัปรู ์ หรือ 

จยัเปอร ์รฐัราชสถานไดช่ื้อวา่ นครสีชมพู (Pink city) เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทนัสมยัสดุของรฐัราชสถาน  สิง่ท่ีน่าสนใจ
ในเมืองชยัปรุะคือ  ผงัเมืองท่ี เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  และ สิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ  รวมทัง้ประตเูมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้ง
สมบรูณ ์นอกจากนีสี้ชมพขูองเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์  จนทาํใหเ้มืองนีเ้ป็นจดุ หมายของนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก   นบัวา่
เป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตสาํหรบัการท่องเท่ียวอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 น าท่านน่ังรถขึน้รถจี๊ปขึน้สู่พระราชวังแอมเบอรฟ์อรท์  (Amber Fort)  ตัง้โดดเดน่อยู่บนผาหินเหนือ ทะเลสาบเมาตา 

(Maota)  สรา้งโดยมหาราชา  มาน สงิหท่ี์  1 โดยรอบเป็นกาํแพงขนาดใหญ่ หรือ ใชเ้ป็น ปอ้มปราการ  เป็นสถาปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะฮินดแูละศลิปะราชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของปอ้มแอมเบอร์  ซ่อนอยู่ภายในกาํแพง
คือสว่นของพระราชวงั ท่ีแบง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภายในเป็ นหมูพ่ระท่ีนั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน  หมูพ่ระท่ี
นั่งภายในปอ้ม  ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง , ทอ้งพระโรงสว่นพระองค์ , พระตาํหนกัซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกสาํหรบัมหา
ราชา และ ตาํหนกัอยู่บนชัน้สอง  รวมถึงสวนจารบ์าค  (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคั่นกลาง
ระหวา่งอาคาร  ,พระตาํหนกัท่ีใชก้ารปรบัอากาศภายในพระตาํหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการทาํใหล้มเป่าผา่นรางนํา้ตกท่ีมีอยู่
โดยรอบภายในพระตาํหนกั ทาํใหภ้ายในตาํหนกันีมี้อากาศเย็นอยู่เสมอ  ปอ้มนีเ้คยเป็นท่ีประทบัของราชปตุ  มหาราชา  และ
พระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต  

 จากนัน้นาํท่านเขา้สูต่วัเมืองชยัปรุะ เพ่ือชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัของ มหาราชใจสิงห์  (Jai 

Singh) พระราชวงั ถกูสรา้งขยายออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ไดร้วบเป็นพพิธิภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย  
4 สว่นท่ีน่าสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัสว่นท่ีสองเป็นสว่นของพพิธิภณัฑ์  ท่ีจดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ์  
และมเหสี  ซึ่งมีการตดัเย็บอย่างวจิิตร  สว่นท่ีสามเป็นสว่นของอาวธุ  และชดุศกึสงคราม  ท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และสว่นท่ีส่ี คือสว่นของศลิปะภาพวาด  รูปถ่าย  และราชรถ  พรมโบราณ  ซึ่ง
ไดร้บัการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมีหมอ้นํา้ขนาดมหึมา  2 ใบ ทาํจากโลหะเงิน  สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในโลก เช่ือกนัวา่เป็นหมอ้นํา้ท่ีกษัตรยิ์  Madho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท่ี  7 ซึ่งบรรจนุํา้
จากแมน่ํา้คงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 
 
 
 
 
 



 หลงัจากนัน้นาํท่านชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม  (Hawa Mahal) สรา้งในปีค .ศ.1799 โดยมหา
ราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ ์โดยมีสิง่ก่อสรา้งท่ีโดดเดน่คือ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสงูหา้ชัน้และมี
ลกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหินทรายสีแดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนา้ตา่งลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ตา่งถึง 953 บาง
แตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุาํใหน้างในฮาเรม็พระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไป
ขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอี์กอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที ่3 
ชัยปุระ – วัดพระพฆิเนศ  – บ่อน า้จันเบารี  - อักรา – อัครา ฟอรด์ - ทัช
มาฮาล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่วัดพระพฆิเนศ   Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพฆิเนศท่ีช่ือเสียงโดง่ดงัเป็นอนัดบั  1 

ของเมืองชยัปรุะ วดันีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี  18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง  บรเิวณเนินเขาเลก็ๆ  

พระวหิารแห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวติแห่งการคน้หาความสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพฆิเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอวา่เป็นพระเจา้

แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง วดัพระพฆิเนศแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวอินเดีย

และชาวตา่งชาต ิเชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศยั  จากนัน้นาํท่านชม บ่อน ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเช่ือ

กนัวา่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี  10 หรือพนักวา่ปีมาแลว้  ตอนนัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ท่ีร ํ่ารวยมาก  เน่ืองจากเป็น

เสน้ทางสายสาํคญัในการเดนิทางไปยงัตะวนัออกกลาง  ซึ่งพอเดนิทางผา่นกนับอ่ยๆ  ก็ทาํใหเ้กิดการคา้ขายขึน้  พอรวยแลว้ก็

เริม่มีการลงทนุในการสรา้งปราสาทราชวงัและปอ้มปราการ  แตด่ว้ยความท่ีภมูปิระเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทราย  ท่ีมีความแหง้

แลง้มาก นํา้ฝนท่ีตกเพียงปีละไมก่ี่ครัง้ก็จะซึมหายผา่นทรายไปอย่างรวดเรว็แบบท่ีคนไทยซึ่งเตบิโตมากบัสายนํา้อย่างเราๆ  

จินตนาการไมถ่กู มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวธีิสรา้งบอ่นํา้เพ่ือกกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้านท่ีสดุ  เพราะ

การเก็บนํา้ไวใ้ชก้็ถือเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติ การผอ่นคลาย และสิง่สาํคญัสาํหรบัการประกอบพธีิทางศาสนาในหนึ่งเดียว  



ยิ่งไปกวา่นัน้ มหาราชายงัตอ้งการใหค้นลงไปตกันํา้จากบอ่มาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามท่ีระดบันํา้ลดตํ่าตดิกน้บอ่ดว้ย  บอ่นํา้

แชนด ์เบาร ีท่ีถือกาํเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุลํา้ทกุสว่นทกุดา้นของบอ่เป็นบนัไดเช่ือมถึงกนัทัง้หมด  เพ่ือใหค้นเดนิลงไปตกันํา้ได้

พรอ้มกนัหลายคน และตกัไดจ้นถึงหยดสดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถึงประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดท่ีสรา้งขึน้มานัน้

แบง่เป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กวา่  3,500 ขัน้ นบัเป็นบอ่นํา้ท่ีลกึและใหญ่ท่ีสดุในอินเดียท่ีมีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและ

การออกแบบก่อสรา้ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมืองอัครา  (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ตอ่จาก ในยคุสมยัท่ียงัเรียก ช่ือวา่ "ฮินดู

สถาน" เม่ือราวศตวรรษท่ี 16 เป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดีย สมัยราชวงศโ์มกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครา  

(Agra) ตัง้อยู่รมิแม่น ้ายมุนา (Yamuna River)  เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้ ของอนุสรณส์ถานแห่งความรัก  ทัชมาฮาล (Taj 

Mahal) หน่ึงในเจด็ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทีเ่รารู้จักกันเป็นอย่างด ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเข้าชม อักราฟอรด์  (Agra Fort) ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  1983 ทิ่ตดิรมิแมน่ํา้ยมนุาสรา้งโดยพระ

เจา้อคับารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ   เม่ือปี  ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นปอ้มปราการ  ไดมี้การก่อสรา้ง

เพิม่เตมิมาเร่ือย จนมาสาํเรจ็เสรจ็สิน้ในรชัสมยัของพระเจ้าชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) จนพระราชวงัแห่งนี ้ มีขนาดใหญ่โต  

มีอาคารมากถึง 500 อาคาร นาํท่านเขา้ชมปอ้มผา่นประตู  อาํมรรสงิห์  สว่นท่ีเป็นพระราชวงั   ผา่นลานสวนประดบั  อ่างหิน

ทรายสีแดงขนาดยกัษส์าํหรบัสรงนํา้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ์  เขา้

ชมดา้นในพระตาํหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลายศลิปะแบบโมกลุท่ีมีอิทธิพลจากศลิปะอินเดีย  ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซีย  นาํชม

หอ้งท่ีประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต์า่งๆ ชมพระตาํหนกั มาซมัมนั บรูช์ มีเฉลียงมขุแปดเหล่ียมซึ่งสามารถ

มองเห็นชมทิวทศันล์าํนํา้ยมนุาและทชัมาฮาลได้  นาํชมบรวิเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง  ท่ีชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ี

ประดษิฐานบัลลังกน์กยูง (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) สถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ีสวยท่ีสดุในโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์สาํคญัของโลก สรา้งขึน้เป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของ พระเจ้า

ชาหจ์าฮาน (Shah Jahan) ท่ีมีตอ่พระมเหสีมุมตัช มาฮาล (Mumtaz Mahal) โดยสรา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1631 นาํท่านเดนิสู่
ประตสูสุานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบคิท่ีเป็นถอ้ยคาํอทุิศและอาลยัตอ่บคุคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไป  นาํท่านถ่ายรูปกบัลาน
นํา้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั  นาํท่านเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิทุธิจ์ากเมืองมกรานะ  ท่ีประดบั
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆ  ลงไปในเนือ้หิน  ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย  โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ   ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั  มาฮาล  และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป  41 ลา้นรูปี  มี
การใชท้องคาํประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทยีบเท่า,เมืองอักรา   

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 นาํท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงนิวเดลลี (New Deli)  ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่  5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง



ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี  1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสรา้งสถานท่ีทาํการราชการโดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่ “นิวเดลลี” 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  

 นาํท่านเดนิทางสูว่ัดอักชารดาหม์ (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก  และเป็นวทิยาลยัทางจิตวญิญาณ
และวฒันธรรม  สถานท่ีสาํคญัประจาํกรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย  ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดมิของอินเดีย  ท่ีมี
ความซบัซอ้นแตก่็ปราณีตสวยงามสมคาํร ํ่าลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหมแ่ห่งศาสนาฮินดนูิกายสวามีนารายนั  โดยช่ืออกั
ชารดาหม์มีความหมายวา่ ท่ีพาํนกัของพระเจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2005 แนวคดิการสรา้งวดัมาจาก  Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผูป้กครองศาสนาฮินดท่ีู 4แห่งนิกายสวามีนารายนั ท่ีมีประสงคส์รา้งวดัใกลแ้มน่ํา้ยมนุา และไดส้รา้งจนสาํเรจ็
ในสมยัของผูป้กครองท่ี 5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย  ดงึดดูเหลา่ส าวกและนกัท่องเท่ียวใหม้าบชูาและ
ช่ืนชมความตระการตาของวดัแห่งนีม้ากมายในทกุๆปี  ***กรณีท่ีวดัอกัชารดาหม์ปิด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการสลบั
โปรแกรมไปชมกตุบุมีนารแ์ทน***  จากนัน้นาํท่าน ผา่นชม ประตูชัย  (India Gate) เป็นอนสุรณส์ถานของเหลา่ทหารหาญท่ี
เสียชีวติจากการรว่มรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก  ครัง้ท่ี  1 และสงครามอฟักานิสถาน  ประตชูยัแห่งนีจ้ึงถือไดว้า่เป็น
สญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตแูห่งนีมี้สถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน์  ซึ่งมี
ความสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหินทรายเม่ือปีครสิตศ์กัราชท่ี 1931 บนพืน้ผวิของประตชูยัแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารท่ี
เสียชีวติถกูแกะสลกัไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะปรากฏคบเพลงิท่ีไฟไมเ่คยมอดดบัเพ่ือเป็นการราํลกึถึงผูเ้สียชีวติในสงคราม
อินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปีครสิตศ์กัราชท่ี 1971  มีทหารยามเฝา้บรเิวณประตชูยัตลอดเวลาเพ่ือปอ้งกนัการก่อวนิาศกรรม  นาํ
ท่านสู่ ตลาดจันปาท  (JanpathMarket) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองและงานหตัถกรรมตา่งๆ  เช่น ผา้ไหมอินเดีย , 
เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทนห์มแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น  ฯลฯ **ขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงไมไ่ปตลาดจนั
ปาทหากมีเวลาไมเ่พียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
01.55 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เท่ียวบนิท่ี XW305  

*** คณะออกเดนิทางตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.30 น. *** 
07.15 น. เดนิทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษายน เป็นตน้ไป เดนิทางถึงเวลา 07.10 น. *** 



 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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

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 

วนัท่ี :  2 – 6 เม.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  9 – 13 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 12,400 

วนัท่ี :  30 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  12 – 16 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  21 – 25 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  2 – 6 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  23 – 27 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  2 – 6 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  23 – 27 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  11 – 15 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  25 – 29 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  3 – 7 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  24 – 28 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 



วนัท่ี :  8 – 12 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  13 – 17 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัท่ี :  20 – 24 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การชาํระคา่บรกิาร 
     2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้มี นํา้หนกัเกินกวา่ตามท่ี

สายการบินกาํหนด ทา่นตอ้งชาํระเอง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่  Multiple อินเดียแบบออนไลน์  ใชเ้วลา 5 วนัทาํการ ทา่นละ 

1,800 บาท  
3. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล , อุบติัเหตุ , 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงว น
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัร ์ อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 



8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติด ตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย  2 หนา้ 
อายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน  นบัจากวนัเดินทาง  *กรุณาถอดปก  Passport ก่อนสง่
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้  จาํนวน  1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ  
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 
 

*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


