
#14931 ทัวรอินเดีย เดลลี 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล ฮาวามา
ฮาล อัคราฟอรด บิน TG
ทัวรอินเดีย เดลลี ชัยปุระ อัครา ปอมแอมเบอร วัดพระพิฆเนศ ซิตี้พาเลส บอนํ้า
จันเบารี วัดอักชารดาหม ประตูชัย ตลาดจันปาท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ   
Park Ocean Hotel
หรือเทียบเทา

2 ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม) - ปอมแอมเบอร - วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร
- พระราชวังซิต้ีพาเลส   

Park Ocean Hotel
หรือเทียบเทา

3 บอน้ําจันเบารี - อัครา - ทัชมาฮาล - ปอมอัครา   
Taj Vilas Hotel หรือ
เทียบเทา

4 นิวเดลี - วัดอัครซาดาม - ราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท -
ทาอากาศยานอินทิราคานธี    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 ฿34,911 ฿34,911 ฿34,911 ฿3,900

5 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 ฿35,911 ฿35,911 ฿35,911 ฿3,900

6 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 ฿35,911 ฿35,911 ฿35,911 ฿3,900

27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ฿37,911 ฿37,911 ฿37,911 ฿3,900

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿37,911 ฿37,911 ฿37,911 ฿3,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D เช็คอินกรุปของ
การบินไทย (Thai Airways) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

07.00 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG323 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม. มี
บริการอาหารบนเครื่อง)

09.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ ไดชื่อวา นครสีชมพู (Pink city) ปัจจุบันเป็นศูนยกลางทางการคาซ่ึงทัน
สมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งท่ีนาสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเกา และสิ่งกอสรางด้ังเดิม รวมท้ังประตูเมืองซ่ึงยังคงอยูใน
สภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ จนทําใหเมืองน้ีเป็นจุดหมายของนักทองเท่ียวจากท่ัว
โลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮาวามาฮาล - ปอมแอมเบอร - วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร -
พระราชวังซิตี้พาเลส

มีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศอินเดีย ชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง

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

ชัยปูระ
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมืองท้ังเจ็ดราย
รอบ เดิมเป็นสีขาว สีเทา แตปัจจุบันสีชมพู เพ่ือเป็นการตอนรับเจาชาย Albert

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม เมืองชัยปุระ

นําทานชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลวา พระราชวังแหงสายลม โดยมีสิ่งกอสรางท่ีโดดเดนคือ บริเวณ
ดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเป็นชองหนาตางลวดลายเล็กๆ
ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 953 บางแตปิดไวดวยหินทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมท่ีอยูดานในสามารถมองออกมาขาง
นอกได โดยท่ีคนภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็น และประโยชนอีกอยางคือเป็นชองแสงและชองลมจนเป็นท่ีมาของชื่อ
“Palace Of Wind”

นําทานเดินทางสู ปอมอาเมร หรือ ปอมแอมเบอร (Amber Fort) ตั้งอยูท่ีเมืองอาเมร ชานเมืองชัยปุระ ตั้งโดดเดนอยูบนผา
หินเหนือทะเลสาบ มีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ
สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการท่ีใหญและแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ี
ปูดวยหินหลายสาย ซ่ึงเมื่ออยูบนปอมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ( พิเศษ.. รวมคาพาหนะขึ้นไปชม
พระราชวัง โดยรถจีป๊)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางเขาสู วัดพระพิฆเนศ (Ganesh Temple) ท่ีชื่อเสียงโดงดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ สรางขึ้นโดย
Seth Jai Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิต
แหงการคนหาความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวรชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคลปัญญา ความรู
และความมั่งค่ัง

จากนั้นชม ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) ปัจจุบั ไดรวบเป็น
พิพิธภัณฑ Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4 สวนท่ีนาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวัง สวนท่ีสองเป็น
สวนของพิพิธภัณฑ ท่ีจัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริยและมเหสี สวนท่ีสามเป็นสวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม และสวนท่ี
สี่ คือสวนของศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ

่



วันท่ี 3 บอน้ําจันเบารี - อัครา - ทัชมาฮาล - ปอมอักรา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม)

ปอมแอมเบอร

 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร

พระราชวังซิต้ีพาเลส

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา
้ ่ ่ ้ ่ ่



นําทานชม บอน้ําจันเบารี (Chand Baori) ซ่ึงเชื่อกันวาถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 10 หรือพันกวาปีมาแลว ดวยความท่ี
ภูมิประเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทราย ท่ีมีความแหงแลงมาก น้ําฝนท่ีตกเพียงปีละไมกี่ครั้งก็จะซึมหายผานทรายไปอยางรวดเร็ว มหา
ราชาของแควนราชาสถานเลยตองพยายามหาวิธีสรางบอน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใหไดนานท่ีสุด บอน้ําแชนด เบารี ท่ีถือกําเนิดขึ้น
เลยมีดีไซนสุดล้ําทุกสวนทุกดานของบอเป็นบันไดเชื่อมถึงกันท้ังหมด เพ่ือใหคนเดินลงไปตักน้ําไดพรอมกันหลายคน และตักได
จนถึงหยดสุดทายแมวาบอจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชั้น หรือ 33 เมตร

จากนั้นเดินทางกลับไปยังเมืองชัยปุระ

นําทานออกเดินทางสู เมืองอัครา (Agra) เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตั้งอนุสรณสถานแหงความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น
ศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน"

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงอนุสรณสถานแหง
ความรักอันย่ิงใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันท่ีมีตอพระนางมุมตัซ โดยสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1631

นําทานเดินสูประตูสุสานท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเป็นท่ีรักท่ีจากไป และถาย
รูปกับลานน้ําพุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง แลวเขาสูตัวอาคารท่ีสรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ท่ีประดับ
ลวดลายดวยเทคนิคฝังหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซ่ึงมีหอคอยสี่เสาลอมรอบ

** เน่ืองจากทัชมาฮาลปิดทุกวันศุกร กรณีท่ีเขาทัชมาฮาลตรงกับวันศุกร ทางบริษัทขอสงวนสิทธสลับโปรแกรมเท่ียวตาม
ความเหมาะสม **

นําทานเขาชม อัคราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ท่ิติดริมแมน้ํายมุนา สรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโม
กุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นท้ังพระราชวังท่ีประทับและเป็นปอมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชาฮันกีร และพระนัดดา
(โอรสของพระเจาชาฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและพระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต และ

นําทานเขาชมปอมผานประตู อํามรรสิงห เขาสูสวนท่ีเป็นพระราชวัง ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาดยักษ
สําหรับสรงน้ํา ทานจะไดเห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมท่ีแตกตางกันของสามกษัตริย ชมดานในพระตําหนักตางๆ
ท่ีสลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย

นําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนาตางเปิดกวาง ท่ีสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ในพระ
ตําหนักน้ีเองท่ีเลากันวา ชาหจาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ปี ในชวงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม

นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ท่ีชั้นบนดานหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันย่ิงใหญ (ปัจจุบันอยูในประเทศ
อิหราน) และท่ีลานสวนประดับแหงน้ีเองท่ีพระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ท่ีไดนําสินคาเป็นสรอยไขมุก
เขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Taj Vilas Hotel หรือเทียบเทา

บอนํ้าจันเบารี

อัครา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 นิวเดลี - วัดอัครซาดาม - ราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองอินเดีย
- ตลาดจันปาท - ทาอากาศยานอินทิราคานธี

เน่ืองจาก ทัชมาฮาล ปิดทุกวันศุกร กรณีท่ีเขาทัชมาฮาลตรงกับวันศุกร ทางบริษัทขอสงวนสิทธสลับโปรแกรมเท่ียวตาม
ความเหมาะสม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทัชมาฮาล

ปอมอัครา

 บาย

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

เป็นปอมอนุสรณสถานสําคัญ และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ตั้งอยูท่ีเมืองอัครา รัฐอุ
ตตร ประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถานสําคัญท่ีอยูใกลเคียง
คือทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ปอมอัครานั้นเสมือนเป็นเมืองขนาด
เล็กๆ ท่ีหอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Taj Vilas Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสู กรุงนิวเดลลี (New Delhi) เมืองหลวงท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 5,000 ปี และเป็นศูนยกลางการ
ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ตอมาในปี 1857 อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดีย
และไดยายเมืองหลวงไปอยูท่ีโกลกัตตา และไดยายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึงในปี 1911 หลังจากอินเดียไดรับเอกราช
จากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดมีการสรางสถานท่ีทําการราชการโดยสรางเมืองใหมชื่อวา “นิวเดลลี”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู วัดอักชารดาหม (Akshardham) วัดแหงศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณ
และวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญประจํากรุงนิวเดลีแหงประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลสถาปัตยกรรมด้ังเดิมของอินเดีย ท่ีมีความ
ซับซอนแตก็ปราณีตสวยงามสมคํารํ่าลือ (กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม)

จากนั้นผานชม รัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการตางๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญและเป็นท่ีทําการของ
รัฐบาล ผานชมยานธุรกิจการคาและยานท่ีอยูอาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญท่ีสุดของอินเดีย

นําทานผานชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและนคร
เวียงจันทน บนพ้ืนผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏ

่ ่ ่ ่



คบเพลิงท่ีไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึกถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1971 มีทหารยาม
เฝาบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพ่ือปองกันการกอวินาศกรรม

นําทานสู ตลาดจันปาท (Janpath Market) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาไหม
อินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจันทนหอมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

21.00 น. ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี

นิวเดลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดอัครซาดาม

ราชปาติ บาวาล

ประตูเมืองอินเดีย

 บาย

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

เป็นวงแหวนสถานท่ีราชการตางๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญและเป็นท่ีทําการของรัฐบาล
ใหญ

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



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ วัดอักชารดาหม กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม

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

ตลาดจันปาท
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

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

00.20 น. นําทานเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 316

05.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีคณะออกเดินทางได

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัท
ได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

่ ่



ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน และสําหรับบินภายใน
ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

4. คาทําหนังสือเดินทาง

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน
เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา
6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปริ้นทเอง)

3. แบบฟอรม *** เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน
2MB!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF กอนได ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมี
ความชัดเจนเทานั้น ***

หมายเหตุ
- ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา

อินเดีย)

- ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท

- ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป

- อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

- ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูก
ตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ




