


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคาน
ธี	กรุงเดลี	-	นิวเดลี	-	ราชปาติ	บาวาล	-	ตลาดจันปาท

พักที่	Country
Inn&amp;Suite	NH8	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

2 สนามบินศรีนาคา	-	สวนชาลิมาร	(Shalimar) พักที่	บานเรือ	DELUXE
HOUSE	BOAT

3 กุลมารค	-	เมืองกุสินารา พักที่	Imperial	Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 โซนามารค	-	เทือกเขาหิมาลัย พักที่	บานเรือ	DELUXE
HOUSE	BOAT

5 ซิคารา	-	สนามบินศรีนาคา	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิ
ราคานธี	กรุงเดลี	-	เมืองอัครา

พักที่	Clarks	Shiraz	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

6 ชมทัชมาฮาล	-	ปอมอักรา	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิ
ราคานธี	กรุงเดลี

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	พ.ค.	61	-	11	พ.ค.	61 ฿40,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿8,500



ชวงเชา
05.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	D	เช็คอิน

กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
07.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองเดลลี	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG323	(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ

4.30	ชม.)	(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
09.55	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติอินธิรา	คานธี	เมืองเดลลี	ประเทศอินเดีย	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร	(เวลาในประเทศอินเดียชากวาเมืองไทย	1.30	ชม.	ขอใหทุกทานตัง้เวลาใหมเพื่อไม
สับสน)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทานเดินทางเขาสู	กรุงนิวเดลลี	ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา	5,000	ปี	และเป็นศูนยกลาง

การปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ	7	อาณาจักร	ตอมาในปี	1857	อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการ
ปกครองประเทศอินเดียและไดยายเมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา	และไดยายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึงใน
ปี	1911	หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี	1947	ก็ไดมีการสรางสถานที่ทําการราชการโดย
สรางเมืองใหมชื่อวา	“นิวเดลลี”
จากน้ันผานชม	รัฐสภาราชปาติ	บาวาล	ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการตางๆ	มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญและ

เป็นที่ทําการของรัฐบาล	ผานชมยานธุรกิจการคาและยานที่อยูอาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญที่สุด
ของอินเดีย	และประตูเมืองแหงชัยชนะ	หรือ	INDIA	GATE
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงทีต่ลาดจันปาท	ซึ่งเป็นถนนชอปป้ิงยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว	โดยมีสินคา

หัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองตาง	ๆ	มากมายใหทานไดเลือกซื้อ	อาทิ	ผาไหมอินเดีย	ผาพันคอจากแคชเมียร
สาหรี่	เครื่องประดับและอัญมณี	ไมจันหอมแกะสลักและของตกแตงบาน	ฯลฯ	ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับ
ที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร
ทีพ่ัก	นําคณะเขาสูทีพ่ัก	Country	Inn&Suite	NH8	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองเดลลี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา	คานธี	เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวง
ของเดลี	ประเทศอินเดีย	ตั้งอยูที่ปาลาม	หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตเป็นระยะทาง	16	กิโลเมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เครื่องแอรบัส	A	ทีน่ัง่แบบ	2-4-2
เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกาแกของอินเดีย	ประมาณการณวากอสรางเมื่อ
5000	ปีกอนคริสตกาล	สวนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดที่คนพบในปัจจุบันมีอายุ
ประมาณ	300	ปีกอนคริสตกาล	มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการ
ปกครองเดลีในปัจจุบัน	พื้นที่เขตเดลีเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักร
อินเดียโบราณถึง	7	อาณาจักร

เป็นวงแหวนสถานที่ราชการตางๆ	มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญและเป็นที่ทําการ
ของรัฐบาลใหญ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร
	พักที่	Country	Inn&amp;Suite	NH8	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู	เมืองศรีนาคา	เมืองหลวงของแควน

จามมู	และแคชเมียร
.......	น.	ออกเดินทางสู	เมืองศรีนาคา	โดยสายการบิน.......โดยเทีย่วบินที.่.......
.......	น.	เดินทางถึง	สนามบินศรีนาคา	เช็คสัมภาระแลวนําทานเดินทางสูเมือง	แคชเมียร	โดยน่ังรถทอง

ถิ่น	คันละ	5	ทาน	รถทองถิ่นจะไมมีแอรเน่ืองจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ	15	องศา	อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี
นําทานเขาสูที่พัก	Deluxe	House	Boat	ณ	ทะเลสาบ	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นที่ประพาสนของพระมหากษตัริยผู

สรางอนุสรณสถานแหงความรัก
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทาง	ชมสวนชาลิมาร	ที่เป็นสวนแบบราชวงศโมกุลซึ่งเป็นสวนแหงความรักของ

มหาราชา	ชาฮังคี
จากน้ันนําทาน	ชมสวนนิชา	บากห	โดยมีตนเมเป้ิลอายุกวา	400	ปี	รวมทั้งพันธุไมนานาชนิดและดอกไมตาม



ฤดูกาล	ในชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง	(ประมาณเดือน	มี.ค.	–	เม.ย.)	สวนแหงน้ีสรางโดย	ยอซาฟ
คาน	มีความงดงามที่สุดที่จะหาคําบรรยายได	ใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปกับดอกไมที่แสนสวย	และผาน
ชมเมืองเกาแคชเมียรที่ตั้งเมืองหลวงฤดูรอนของกษตัริยในราชวงศโมกุล	ที่สรางเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได
วาเป็นศิลปะแคชเมียร	(หากมีเวลาพอ	นําทานชมโรงงานผาไหม	และชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง)ไดเวลา
สมควรเดินทางกลับที่พัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
ทีพ่ัก	จากนัน้พักผอนตามอัธยาศัย	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินโคลัมโบมีชื่อวา	Bandaranaike	International	Airport	สนามบิน	บันดา
ราไนเค	(	หรือบางทีก็เรียกกันวา	Katunayake	International	Airport	สนามบิน
คาทูนายาเค	หรือ	Colombo	International	Airport	สนามบินโคลัมโบ	หางจาก
ตัวเมืองโคลัมโบประมาณ	30	กม	ที่เรียกวาตัวเมืองเอาเป็นวาจุดกลางๆเมือง
คือที่	Railway	Station	ก็ประมาณหัวลําโพงบานเรา	เป็นสถานีรถไฟศูนยกลาง
และบริเวณใกลเคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน	ดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน

ที่เป็นสวนแบบราชวงศโมกุลซึ่งเป็นสวนแหงความรักของ	มหาราชา	ชาฮังคี

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	บานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ
นําทานเดินทางโดยน่ังรถทองถิน่	(คันละ	5	ทาน)	ไมมีแอรอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ	15	องศา

อากาศจะเย็นสบายตลอดปี	ขึน้สูเทือกเขากุลมารค	ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแหงหน่ึงในโลกในขณะ
ขับรถสู	เทือกเขากุลมารค	สองขางทางจะเป็นทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือก
เขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป	อยูหางจากเมืองศรีนาคา	57	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3
ชั่วโมง)	เทือกเขากุลมารคเป็นพื้นที่ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดในโลก
เมื่อถึงกุลมารคแลวพาทานเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแหงหน่ึงในแคชเมียร	มีชื่อวาเป็นทุง

หญาของดอกไม	(Meadow	of	Flower)	เดิม	กุลมารค	มีชื่อเรียกวา	เการิมารค	ตั้งโดยสุลตานยูซุป	ชาร	ใน
ศตวรรษที่	16	เน่ืองจากเป็นทุงหญาที่เต็มไปดวยดอกไมป าที่งอกงามตามฤดูกาล	อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนาม
กอลฟ	18	หลุมที่สูงที่สุดในโลก	สูง	3,000	เมตร	จากระดับน้ําทะเลและสถานที่เลนกีฬาสกีน้ําแข็งในฤดูหนาวจน
ไมคิดวาน้ีเป็นประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู	เมืองกุสินารา	ซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Imperial	Hotel	หรือ	เทียบเทา,เมืองกุสินารา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ที่พักบนบานเรือ

สองขางทางจะเป็นทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดย
เทือกเขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป	อยูหางจากเมืองศรีนาคา	57
กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3	ชั่วโมง)	เทือกเขากุลมารคเป็นพื้นที่
ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน

เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Imperial	Hotel	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางจาก	ศรีนาคาสู	(ระยะทาง	80	กิโลเมตรใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3	ชัว่โมง)	คําวา

“โซนา”	แปลวาทอง	“มารค”	แปลวาเสนทาง…	ในอดีตเสนทางน้ีเป็นเสนทางคาขายในตํานานหรือที่เรียกวา	เสน
ทางสายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม	ตลอดสองขางทางการเดินทางจะได
เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะรูปรางแปลกตา	สลับกับป าตนวอลนัตขนาดใหญที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขาง
ทางเสนทางน้ีสูงกวาระดับน้ําทะเล	2,690	เมตร	เรียกวาสวยงามมากตลอดเสนทางจากศรีนาคา	ผูเดินทางจะได
เดินทางไปและถายรูปไปตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
จากน้ันพาทานชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งตลอดทั้งปี	(คาขีม่า	1,000	รูปี

/ตอคนไมรวมในคาทัวร	–	สอบถามราคากับหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิน่อีกครัง้)	ชมภูเขา	สายน้ํา
ลําธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวพื้นเมืองที่น่ันจนเพลิดเพลินแทบไมอยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บิน
อยูในแดนสวรรค	ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางกลับสูศรีนาคา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
ทีพ่ัก	จากนัน้พักผอนตามอัธยาศัย	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



โซนา”	แปลวาทอง	“มารค”	แปลวาเสนทาง…	ในอดีตเสนทางน้ีเป็นเสนทาง
คาขายในตํานานหรือที่เรียกวา	เสนทางสายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศที่
สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม	ตลอดสองขางทางการเดินทางจะไดเห็น
ภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะรูปรางแปลกตา	สลับกับป าตนวอลนัตขนาดใหญที่
ปลูกเรียงรายตลอดสองขางทางเสนทางน้ีสูงกวาระดับน้ําทะเล	2,690	เมตร
เรียกวาสวยงามมากตลอดเสนทางจากศรีนาคา

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย	ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต	ออกจากที่ราบสูง
ทิเบตทางทิศเหนือ	เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก	เชน	ยอดเขาเอเวอเรสต
และยอดเขากันเจนชุงคา	(Kanchenjunga)	และยังประกอบดวยยอดเขาที่มี
ความสูงมากกวา	7,200	เมตร	(23,600	ฟุต)	มากกวาหน่ึงรอยยอด

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	บานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา
จากน้ันนําทุกทานลอง	เรือซิคารา	ในทะเลสาบ	(*รวมคาลองเรือแลว)	ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร

โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบานริมน้ําที่อยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะลอมรอบไปดวยทะเลสาบ	ขับกลอมไปดวย
เสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวยดอกไมน้ํานานาพันธุ
จากน้ันพาเดินทางสู	สนามบินศรีนาคา	เพื่อเดินทางสูเมืองเดลลี
.......	น.	ออกเดินทางจากศรีนาคา	เขาสูเมืองเดลลี	โดยสายการบินในประเทศ.....เทีย่วบินที.่....
.......	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	ออกจาก	เมืองเดลลี	โดยผานเขาสูแควนอุตรประเทศ	ที่อุดมสมบูรณ

ดวยแหลงเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ	ไปตามถนนไฮเวยสายใหมผานเขา
เมืองใหญมธุราเขาสูเมืองอักรา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
ทีพ่ัก	Clarks	Shiraz	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองอักรา

	บริการอาหารเชา



เรือชิคารา	(Shikara)	เป็นพาหนะหลักสําหรับผูที่พักบานเรือในทะเลสาบดาล
ตลอดแนวริมฝ่ังทะเลสาบที่ติดกับถนน	Boulevard	มีทาจอดเรือขามฟากอยู
เป็นระยะๆ	คาเรือขามไปยังบานเรือในทะเลสาบอยูระหวาง	20	-	50	รูปี	ขึน้อยู
กับระยะทางใกล-ไกล

สนามบินโคลัมโบมีชื่อวา	Bandaranaike	International	Airport	สนามบิน	บันดา
ราไนเค	(	หรือบางทีก็เรียกกันวา	Katunayake	International	Airport	สนามบิน
คาทูนายาเค	หรือ	Colombo	International	Airport	สนามบินโคลัมโบ	หางจาก
ตัวเมืองโคลัมโบประมาณ	30	กม	ที่เรียกวาตัวเมืองเอาเป็นวาจุดกลางๆเมือง
คือที่	Railway	Station	ก็ประมาณหัวลําโพงบานเรา	เป็นสถานีรถไฟศูนยกลาง
และบริเวณใกลเคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน	ดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา	คานธี	เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวง
ของเดลี	ประเทศอินเดีย	ตั้งอยูที่ปาลาม	หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตเป็นระยะทาง	16	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน

อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกวา	"ฮินดูสถาน"	(Hindustan)	เป็น
เมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมนา	(Yomuna)	ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย	ใน
รัฐอุตตรประเทศ	ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนา	(Lucknow)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
รัฐอุตตรประเทศไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง	363	กิโลเมตร	(226	ไมล)
และ	200	กิโลเมตร	(124	ไมล)	ทางทิศใตของกรุงนิวเดลี

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	Clarks	Shiraz	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	ทัชมาฮาล	แหลงมรดกโลกเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลก	ซึ่งอนุสรณสถานแหง

ความรักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัซ	โดยสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1631	ตอมานํา
ทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป
นําทานถายรูปกับลานน้ําพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง	แลวนําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสี

ขาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ	ที่ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝังหินสีตางๆ	ลงไปในเน้ือหิน	ที่เป็นสถาปัตยกรรม
ชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย	โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอมรอบ
ตรงกลางดานในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ	มาฮาล	และ	พระเจาชาหจาฮัน	ไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิ
รันดร	ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสรางทั้งหมด	12	ปี	โดยสิ้นเงินไป	41	ลานรูปี	มีการใชทองคําประดับตกแตง
สวนตางๆ	ของอาคาร	หนัก	500	กิโลกรัม	และใชคนงานกวา	20,000	คน	ตอมานําทานเดินออมไปดานหลังที่ติด
กับแมน้ํายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาดใหญถูกปรับดินแลว	โดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมที่
จะสรางสุสานของตัวเองเป็นหินออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล	เพื่อที่จะอยูเคียงขาง



กัน	แตถูกออรังเซบ	ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในปอมอักราเสียกอน
จากน้ันนําทาน	เขาชมอักราฟอรด	แหลงมรดกโลก	ทิ่ติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราช

แหงราชวงศโมกุล	เมื่อปี	ค.ศ.	1565	เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นปอมปราการ	ตอมาพระโอรส	คือ	พระ
เจาชาฮันกีร	และพระนัดดา	(โอรสของพระเจาชาฮันกีร)	,	พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและ
พระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต
นําทานเขาชมปอมผานประตู	อํามรรสิงห	เขาสูสวนที่เป็นพระราชวัง	ผานลานสวนประดับ	อางหินทรายสี

แดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา	ทานจะไดเห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสาม
กษตัริย	นําทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย	ผสม
ผสานกับศิลปะเปอรเซีย	แลวนําขึน้สูระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข	ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุนา
ได	ตอมานําชมหองที่ประทับของกษตัริย	,พระโอรส,	พระธิดาและองคตางๆ
นําชมพระตําหนัก	มาซัมมัน	บูรช	ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม	มีหนาตางเปิดกวาง	ที่สามารถมองเห็นทัชมา

ฮาลได	ในพระตําหนักน้ีเองที่เลากันวา	ชาหจาฮัน	ถูกพระโอรส	ออรังเซบ	จองจําขังไว	7	ปี	ในชวงปลายรัชกาล
จนสิ้นพระชนม	แลวก็นําชมลานสวนประดับ	ดิวันอีอาอํา	ที่ชั้นบนดานหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูงอัน
ยิ่งใหญ	(ปัจจุบันอยูในประเทศอิหราน)	และที่ลานสวนประดับแหงน้ีเองที่พระเจาชาหจาฮัน	ไดพบรักครั้งแรกกับ
พระนางมุมตัซ	ที่ไดนําสินคาเป็นสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเดลลี
รับประทานอาหารคํ่า
20.00	น.	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติ	อินธิรา	คานธี	กรุงนิวเดลลี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทัชมาฮาล	สุสานหินออนที่ผูคนเชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักที่สวย
ที่สุดในโลก	สรางขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรักมั่นคง
ตอพระมเหสีของพระองค	เจาชายขุรรัม	ชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห
ชะฮัน	พระราชสมภพในปี	พ.ศ.	2135	(ค.ศ.	1592)	พระบิดา	คือ	สมเด็จพระจักร
พรรดิชะฮันคีร	จักรพรรดิองคที่สี่แหงราชวงศโมกุล	ตามตํานานกลาววา
พระองคไดพบกับอรชุมันท	พานุ	เพคุม	ธิดาของรัฐมนตรี	เมื่อพระองคมีพระ
ชนมายุ	14	พรรษา	พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง	เจาชายขุรรัมจึงซื้อ
เพชรดวยเงิน	10,000	รูปีและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมีความ
ประสงคที่จะแตงงานกับบุตรีของรัฐมนตรี	พิธีเสกสมรสถูกจัดขึน้หลังจากน้ัน	5
ปี	เมื่อพ.ศ.	2155	(ค.ศ.	1612)	จากน้ันมาทั้งสองก็มิเคยอยูหางกันอีกเลย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญ	และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ตั้งอยูที่เมืองอัค
รา	รัฐอุตตรประเทศ	ประเทศอินเดีย	โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถาน
สําคัญที่อยูใกลเคียง	คือ	ทัชมาฮาล	เป็นระยะทางประมาณ	2.5	กิโลเมตร	ปอ
มอัคราน้ันถือเป็นเมืองขนาดเล็กๆที่หอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

	รับประทานอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารคํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา	คานธี	เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวง
ของเดลี	ประเทศอินเดีย	ตั้งอยูที่ปาลาม	หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตเป็นระยะทาง	16	กิโลเมตร



มีบริการอาหารบนเครื่อง

00.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG
316	(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
05.45	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	โดยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ทีท่าง	บริษทัฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเทีย่วบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ที่น่ังจะยืนยัน
เมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียม	คาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1

ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ	E-Visa
6.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
6.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	30	USD	ตอทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]



ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-คนไทย	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงาน

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	*กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณี
สูญหาย*
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน

รูป	(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,	ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูป
ที่ถายเองและปริ้นทเอง)
3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน
**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	30	USD	/ทริป/ตอทาน	***	ทิปหัวหนาทัวร
แลวแตความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
**พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา**
ราคาทัวรสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท



3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา

แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,	คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา

เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


