
#12611 ทัวรอินเดีย นิวเดลี 5 วัน 3 คืน นั่งรถจ๊ีปข้ึนแอม
เบอรฟอรท ชมทัชมาฮาล บิน TG
ทัวรอินเดีย นิวเดลี ชัยปุระ พระราชวังสายลม นั่งรถจ๊ีปขึ้นแอมเบอรฟอรท
พระราชวังกลางนํ้า วัดพระพิฆเนศ อัครา แชนด เบารี อัคราฟอรท ทัชมาฮาล
ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ตลาดจันปาท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ   
PARK REGIS
HOTEL หรือเทียบ
เทา

2 ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม) - ปอมแอมเบอร - พระราชวังชัลมาฮาล -
พระราชวังซิต้ีพาเลส - วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร   

Park Regis Hotel
หรือเทียบเทา

3 อัครา - บอน้ําจันเบารี - ปอมอักรา   
Mansingh or the
Fern Hotelหรือเทียบ
เทา

4 ทัชมาฮาล - นิวเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัครซาดาม - ตลาดจันปาท - ทา
อากาศยานอินทิราคานธี    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 ฿22,900 ฿22,900 ฿21,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปุระ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย ประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน
Thai Airwaysโดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

หมายเหตุ : สําหรับลูกคาท่ีเลือกวันเดินทางพีเรียด 24-28 ต.ค. 62 ไฟลทบินขาไปจะเปล่ียนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯ เวลา
07.35 น. ถึงเดลี เวลา 10.35 น. เวลานัดหมายท่ีสุวรรณภูมิเวลา 04.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ
จอง)

07.00 น. ออกเดินทางสู กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี TG323 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ี
เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ หรือท่ีทุกคนจะรูจักกันในชื่อ “นครสีชมพู” (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็น
เมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกวา 3 ลานคน เป็นศูนยกลางในดานตางๆไมวาจะเป็น ดานคมนาคม สาธารณูปโภค
และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Park Regis Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮาวามาฮาล - ปอมแอมเบอร - พระราชวังชัลมาฮาล -
พระราชวังซิตี้พาเลส - วัดพระพิฆเนศ

สําหรับลูกคาท่ีเลือกวันเดินทางพีเรียด 24-28 ต.ค. 62 ไฟลทบินขาไปจะเปล่ียนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.
ถึงเดลี เวลา 10.35 น. เวลานัดหมายท่ีสุวรรณภูมิเวลา 04.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจอง)

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัด
หมาย

ชัยปูระ
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมืองท้ังเจ็ดราย
รอบ เดิมเป็นสีขาว สีเทา แตปัจจุบันสีชมพู เพ่ือเป็นการตอนรับเจาชาย Albert

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้น นําทานสู พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สรางขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห
(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซ่ึงพระราชวังแหงน้ีสรางดวยหินทราย
สีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ

จากนั้นนําทานสู AMBER FORT หรือปอมปราการใหญแหงเมืองชัยปุระ ตั้งอยูบนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร สรางขึ้นใน
ปี ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสิงห(Raja Man Singh) แตเดิมท่ีแหงน้ีเป็นปอมปราการท่ีสําคัญสามารถปองกันขาศึกท่ีมา
รุกรานได มีท้ังแมน้ําลอมรอบ และขนาดกําแพงของปอมปราการท่ีมีขนาดใหญและหนาแนน คลายกับกําแพงเมืองจีน ดวยความ
ยาวกวา 13 กิโลเมตร (พิเศษ ใหทานน่ังรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง)

จากนั้นนําทานผานชม พระราชวังกลางน้ํา (JAL MAHAL) ตั้งอยูกลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร
การหตั้งอยูดานหลัง และตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง พระราชวังแหงน้ีมีท้ังหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นลางจะถูกน้ําทวมเมื่อ
ทะเลสาบมีระดับน้ําสูงสุด และเหลือใหเห็นเพียงชั้นบนสุดเทานั้น

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

นําทานสู พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห ท่ี 2 สรางโดยการผสม
ผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหสามารถเขาชมได จุดไฮไลทท่ีนักทองเท่ียวนิยมถาย
รูปอยูท่ี “ลานนกยูง” ซ่ึงเป็นลานแสดงของเหลานางรําท่ีจะมารายรํา

จากนั้น นําทานสู วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีชาวตางชาติและชาวอินเดียเดินทางมา
เคารพสักการะ เพ่ือเป็นสิริมงคล สรางขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในชวงศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงพระ
พิฆเนศวรชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู และความมั่งค่ัง เปรียบเสมือนชีวิต
แหงการคนหาความสุขนิรันดร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Park Regis Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ พิเศษ ใหทานน่ังรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง

ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม)

ปอมแอมเบอร

พระราชวังชัลมาฮาล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาวามาฮาล แปลวาพระราชวังแหงสายลม เป็นพระราชวังท่ีตั้งอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราช
สถาน ประเทศอินเดีย สรางในปี 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ออกแบบโด
ยลาล ชันด อุสถัด โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ โดยมีสิ่งกอสรางท่ี
โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจาก
หินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเป็นชองหนาตางลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบท่ีมีชองหนาตางถึง
953 บาน

ปอมแหงน้ีอยูท่ีเมืองอาเมร ตรงบริเวณชานเมืองชัยปุระ หางจากเมืองชัยปุระ 11
กิโลเมตร ตั้งโดดเดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหาราชา มาน สิงหท่ี 1 ปอม
ปราการแหงน้ีมีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและ
ศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาด
กําแพงปราการท่ีใหญและแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลาย
สาย ซ่ึงเมื่ออยูบนปอมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน

พระราชวังกลางน้ําซ่ึงตั้งเดนสงาอยูกลางทะเลสาบมันสกา โดยพระราชวังน้ีนั้นมีความ
สวยงามเน่ืองจากสถานท่ีตั้งอยูกลางทะเลสาบและโดยมีเทือกเขานหารการหตั้งอยูเบื้อง
หลัง ตัวอาคารสรางโดยใชหินทรายสีแดง ประกอบดวยท้ังหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นลางจะถูก
น้ําทวมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ําสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซ่ึงจะเผยขึ้นมาเหนือน้ํา
ฉัตรีซ่ึงเป็นยอดหลังคาทรงสี่เหล่ียมนั้นสรางในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังซิต้ีพาเลส

วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร

 บาย

เดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) พระราชวังถูกสรางขยายออกในสมัย
หลัง ปัจจุบัน ไดรวบเป็นพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4
สวนท่ีนาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนท่ีสองเป็นสวนของพิพิธภัณฑ ท่ี
จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซ่ึงมีการตัดเย็บอยางวิจิตร สวนท่ีสามเป็น
สวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ท่ีจัดแสดงไวอยางนาท่ึงมากมายหลายหลาก

วัดพระพิฆเนศท่ีชื่อเสียงโดงดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปูร วัดน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวรชางหัวเทพ
ในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคลปัญญา ความรู และความมั่งค่ัง วัดพระ
พิฆเนศแหงน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนักทองเท่ียวท้ังชาวอินเดียและชาวตางชาติ เชิญ
ทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Regis Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 อัครา - บอน้ําจันเบารี - ปอมอักรา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองอัครา ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง

จากนั้นนําทานสู แชนด เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถานอันเกาแก เป็นบอน้ําขั้นบันไดท่ีลึกท่ีสุดในอินเดีย มีขั้น
บันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น ลึกกวา 30 เมตร เน่ืองจากใ ศตวรรษท่ี 9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเป็นอยางมาก จึงไดมี
การรวบรวมชาวเมืองมาสรางบอน้ําแหงน้ีขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ในชวงแหงแลง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

จากนั้นนําทานสู อัคราฟอรท (AGRA FORT) ปอมปราการท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงและยังไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโก ใชเวลาในการสรางยาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีความโดนเดนดวยการสรางโดยอิฐสม
ลอมรอบดวยกําแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบงเป็นโซนตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Mansingh or the Fern Hotelหรือเทียบเทา

อัครา

บอนํ้าจันเบารี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูริมแมน้ํายมนา (Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตร
ประเทศ ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนา (Lucknow) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ
ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 363 กิโลเมตร (226 ไมล) และ 200 กิโลเมตร (124
ไมล) ทางทิศใตของกรุงนิวเดลี

ซ่ึงเชื่อกันวาถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 10 หรือพันกวาปีมาแลว ตอนนั้นแควนราชา
สถานเป็นแควนท่ีรํ่ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยัง
ตะวันออกกลาง ซ่ึงพอเดินทางผานกันบอยๆ ก็ทําใหเกิดการคาขายขึ้น พอรวยแลวก็เริ่มมี
การลงทุนในการสรางปราสาทราชวังและปอมปราการ แตดวยความท่ีภูมิประเทศของท่ีน่ี
เป็นทะเลทราย ท่ีมีความแหงแลงมาก น้ําฝนท่ีตกเพียงปีละไมกี่ครั้งก็จะซึมหายผานทราย
ไปอยางรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซ่ึงเติบโตมากับสายน้ําอยางเราๆ จินตนาการไมถูก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมอักรา บาย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญ และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ตั้งอยูท่ีเมืองอัครา รัฐอุตตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถานสําคัญท่ีอยูใกลเคียง คือ
ทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ปอมอัครานั้นถือเป็นเมืองขนาดเล็กๆท่ี
หอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ทัชมาฮาล - นิวเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัครซาดาม -
ตลาดจันปาท - ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 Mansingh or the Fern Hotelหรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทานสู ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทิตยขึ้นในตอนเชา ซ่ึงถือเป็นวิวท่ีนาชมท่ีสุด ซ่ึงทัชมาฮาลนั้นเป็น 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรยของโลก เป็นอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญของพระเจาชาหชะฮานกับพระมเหสีท่ีพบรักกันตั้งแตทรงมีพระ
ชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปี

นําทานกลับเขาสูโรงแรมเพ่ือรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู นิวเดลี ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณสถานแหงสงครามของอินเดีย ตั้งอยูในเมืองนิวเดลี สรางขึ้น
เพ่ือรําลึกถึงทหารอินเดีย 70,000 นาย ท่ีสละชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ลักษณะของประตูเมืองอินเดียแหงน้ีสรางขึ้นตาม
แบบอยางของประตูชัย โดยเลียนแบบประตูชัยคอนสแตนตินในโรม

นําทานสู วัดอักชารมดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อักชารมดัม ไดรับการประกาศจาก Guinness World
Record ในปี 2007 วาเป็นวัดฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงอักชารมดัม หมายถึง ศาสนสถานนิรันดรกาลของพระเจาสูงสุด

นําทานเพลิดพลินชอปป้ิง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกตางๆมากมาย ไมวาจะ
เป็น เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับตกแตง อัญมณีตางๆไดตามอัธยาศัย ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมไม
ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัชมาฮาล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทัชมาฮาล สุสานหินออนท่ีผูคนเชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก
สรางขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรักมั่นคงตอพระมเหสีของ
พระองค เจาชายขุรรัม ชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน พระราชสมภพในปี
พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร จักรพรรดิองคท่ีสี่
แหงราชวงศโมกุล ตามตํานานกลาววา พระองคไดพบกับอรชุมันท พานุ เพคุม ธิดาของ
รัฐมนตรี เมื่อพระองคมีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจา
ชายขุรรัมจึงซ้ือเพชรดวยเงิน 10,000 รูปีและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมี
ความประสงคท่ีจะแตงงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี
เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาท้ังสองก็มิเคยอยูหางกันอีกเลย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมไมไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ

นิวเดลี

ประตูเมืองอินเดีย

วัดอัครซาดาม

ตลาดจันปาท

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกาแกของอินเดีย ประมาณการณวากอสรางเมื่อ 5000 ปีกอน
คริสตกาล สวนสิ่งกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีคนพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีกอน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พ้ืนท่ีเขต
เดลีเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร

เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
แหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุง
ปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต
ศักราชท่ี 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูก
แกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึก
ถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1971

เป็นวัดฮินดูท่ีตั้งอยูทาตะวันออกของเมืองนิวเดลลี วัดน้ีแสดงวัฒนธรรมฮินดูและอินเดียท่ี
นําเสนอเรื่องราวทางจิตวิญญาณและสถาปัตยกรรมของชาวอินเดียมาหลายพันปี ตัววัด
เปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน ปี 2005 โดย Pramukh Swami
Maharaj ศาลเจาหลักคือจุดโฟกัสและอยูท่ีตําแหนงศูนยกลางของอาคารท้ังหมด มีหอง
โถงนิทรรศการหลายแหงท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ Swaminarayan นัก
ออกแบบชื่อดังคนหน่ึงของอินเดีย

เป็นตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลียอดฮิตท่ีมีอายุกวา 80 ปี แหลงรวมนักทองเท่ียวนักชอป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดลี อยูใกลๆกับยาน Connaught Place ใกลสถานีรถไฟฟา Rajiv
Chowk มีสินคาตั้งแตเสื้อผาปัก งานหัตถกรรมไม โคมไฟ ทองเหลือง ผาปักลูกปัด
เครื่องประดับทํามือ กระเปาแฟชั่นท้ังหลาย รองเทาปลายแหลมดานหนา รองเทาสไตล
อินเดีย(Jootis) สาหรี ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และอ่ืนๆ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG316 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลนดานลางใหครบถวนดวยคะ

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

้ ่



อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA และคาดําเนินการ 1,300 บาท

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาประเทศอินเดีย 10 วันลวงหนากอนเดินทาง

สแกนหนาพาสปอรตสีท่ีชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน เก็บผมใหเรียบรอย 

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตาง
ประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ

ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศอินเดียทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA และคาดําเนินการ 1,300 บาท

อัตราน้ีไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) และคาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

การยกเลิก



ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้

กรณีเจ็บปวย :

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน การเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


