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เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 23,911.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – เดลลี – ชยัปรุะ นครสีชมพ ู
วนัท่ี 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ปอ้มแอมเบอร ์– วดัพระพฆิเนศ - ซิตี ้พาเลส 
วนัท่ี 3.  บอ่น า้จนัเบารี – อคัรา – ทชัมาฮาล - อคัราฟอรด์ 
วนัท่ี 4.   กรุงนิวเดลลี – วดัอกัชารดาหม์ – ประตชูยั – ตลาดจนัปาท - สนามบนิ 
วนัท่ี 5.  กรุงเทพฯ 
 

ALL IN INDIA 
อนิเดยี เดลล ีชัยปุระ ทชัมาฮาล 5 วัน 3 คนื 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เดลลี – ชัยปุระ นครสีชมพู 

05.30 น. คณะมาพรอ้มกันท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai 
Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG323  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

09.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองชยัปรุะ นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้า่ จยัปรู ์หรือ จยัเปอร ์รฐัราชสถานไดช่ื้อวา่ 

นครสีชมพู (Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพกู็เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์(Maharaja Ram Singh) 
ไดมี้รบัสั่งใหป้ระชาชนทาสีชมพทูบับนสีปนูเก่าของบา้นเรือนตนเอง เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตครัง้ตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชาย
แห่งเวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารขององักฤษ ซึ่งภายหลงัคือกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท่ี 7 (King Edward Vll) แห่งส
หราชอาณาจกัรและตอ่มารฐับาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคมุใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพู
เช่นเดมิ ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทนัสมยัสดุของรฐัราชสถาน สิง่ท่ีน่าสนใจในเมืองชยัปรุะคือ ผงัเมือง
เก่า และสิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตเูมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ นอกจากนีสี้ชมพขูองเมืองก็กลายเป็น
เอกลกัษณ ์จนท าใหเ้มืองนีเ้ป็นจดุหมายของนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก  

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  PARK OCEAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที2่ ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– วัดพระพฆิเนศ - ซิตี ้พาเลส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านชม เมืองชัยปุระ น าท่านชมภายนอกฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลวา่ พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั 
ตัง้อยู่ในเมืองชัยปรุะ รฐัราชสถาน ประเทศอินเดีย สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja 
Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระ
นารายณ ์โดยมีสิง่ก่อสรา้งท่ีโดดเดน่คือ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสงูหา้ชัน้และมีลกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหินทราย
สีแดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนา้ตา่งลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยบิมีช่องหนา้ตา่งถึง 953 บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุ าใหน้างใน
ฮาเรม็พระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอี์กอย่าง
คือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”  น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร ์ หรือ ป้อมแอมเบอร ์
(Amber Fort) ตัง้อยู่ท่ีเมืองอาเมร ์ชานเมืองชยัปรุะ ห่างจากเมืองชยัปรุะ 11 กิโลเมตร ตัง้โดดเดน่อยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ 
สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท่ี์ 1 ปอ้มปราการแห่งนีมี้ช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดแูละ
ศลิปะราชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดก าแพงปราการท่ีใหญ่และแน่นหนา 
พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนท่ีปูดว้ยหินหลายสาย ซึ่งเม่ืออยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ความสวยงามของปอ้มแอมเบอร ์ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองท่ีแบง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้คั่นดว้ยทางเดินกวา้ง) 
โดยภายในเป็นหมูพ่ระท่ีนั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ีนั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดิวนั-อิ-อัม" หรือ
ทอ้งพระโรง, "ดวินั-อ-ิกสั" หรือทอ้งพระโรงส่วนพระองค ,์ "ชีชมาฮาล" (พระต าหนักซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรบัมหา
ราชา) และ "จัย มานดีร"์ ซึ่งเป็นต าหนักอยู่บนชัน้สอง, "อารมั บกัห"์ ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลาง
ระหวา่งอาคาร และ "สกุหน์ิวาส" ซึ่งเป็นพระต าหนกัท่ีใชก้ารปรบัอากาศภายในพระต าหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการท าให้ลมเป่าผ่าน
รางน า้ตกท่ีมีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักนีมี้อากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นท่ีประทับของราชปตุ 
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มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวงั โดยรถจี๊ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดพระพฆิเนศ   (Ganesh Temple) วดัพระพฆิเนศท่ีช่ือเสียงโดง่ดงัเป็นอันดบั 1 ของเมืองชัยปรุะ วดั

นีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งนี ้
เปรียบเสมือนชีวติแห่งการคน้หาความสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพิฆเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮินดถืูอว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็น
มงคลปัญญา ความรู ้ และความมั่งคั่ง  วัดพระพิฆเนศแห่งนี ้เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนักท่องเท่ียวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวตา่งชาต ิเชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศยั   จากนัน้น าท่านชม ซิตี ้พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็น
พระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวงั ถูกสรา้งขยายออกในสมยัหลงั ปัจจุบนั ไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai 
Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นท่ีน่าสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ท่ี
จดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหสี ซึ่งมีการตดัเย็บอย่างวิจิตร ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของอาวธุ และชุดศึกสงคราม ท่ี
จดัแสดงไวอ้ย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนท่ีส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูป
ถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดร้บัการจารกึไวใ้นประวตัิศาสตร ์ตรงกลางอาคารมีหมอ้น า้ขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะ
เงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก เช่ือกันว่าเป็นหมอ้น า้ท่ีกษัตริย์ Madho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของ
พระเจา้เอ็ดเวริด์ท่ี 7 ซึ่งบรรจนุ  า้จากแมน่ า้คงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  PARK OCEAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 บ่อน า้จันเบารี – อัครา – ทัชมาฮาล - อัคราฟอรด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเช่ือกนัวา่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 10 หรือพนักวา่ปีมาแลว้ ตอนนัน้
แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ท่ีร  ่ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเสน้ทางสายส าคัญในการเดินทางไปยังตะวนัออกกลาง  ซึ่งพอเดิน
ทางผา่นกนับอ่ยๆ ก็ท าใหเ้กิดการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็เริม่มีการลงทนุในการสรา้งปราสาทราชวงัและป้อมปราการ แต่ดว้ย
ความท่ีภมูปิระเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทราย ท่ีมีความแหง้แลง้มาก น า้ฝนท่ีตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเรว็แบบท่ีคนไทยซึ่งเตบิโตมากบัสายน า้อย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหา
วธีิสรา้งบอ่น า้เพ่ือกกัเก็บน า้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้านท่ีสดุ เพราะการเก็บน า้ไวใ้ชก้็ถือเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่ง
ส  าคญัส าหรบัการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตกัน า้จากบ่อมาใชไ้ด้
อย่างสะดวกแมย้ามท่ีระดบัน า้ลดต ่าตดิกน้บอ่ดว้ย บอ่น า้แชนด ์เบารี ท่ีถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุล  า้ทุกส่วนทุกดา้นของบ่อ
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เป็นบนัไดเช่ือมถึงกันทัง้หมด เพ่ือใหค้นเดินลงไปตกัน า้ไดพ้รอ้มกันหลายคน และตกัไดจ้นถึงหยดสดุทา้ยแมว้่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดท่ีสรา้งขึน้มานัน้แบง่เป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กวา่ 3,500 ขัน้ นบัเป็นบ่อน า้ท่ี
ลกึและใหญ่ท่ีสดุในอินเดียท่ีมีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสรา้ง  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัไปยังเมืองชัย
ปรุะ จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองอัครา (Agra) เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรกั ทัชมาฮาล และเคย
เป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียังเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ 
เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในรัฐอุตตร
ประเทศ และอนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์ส  าคญัของโลก ซึ่งอนสุรณ์สถานแห่งความ

รกัอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันท่ีมีต่อพระนางมมุตซั  โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู
สสุานท่ีสลกัตวัหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอันเป็นท่ีรกัท่ีจากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลาน
น า้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น าท่านเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธิ์จากเมืองมกรานะ ท่ีประดบั
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี
การใชท้องค าประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้ม
ไปดา้นหลงัท่ีตดิกบัแมน่ า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรียมท่ี
จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด  าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงขา้งกัน แต่ถูกออ
รงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นปอ้มอกัราเสียก่อน  **เน่ืองจากทชัมาฮาลปิดทุกวนัศกุร ์กรณีท่ีเขา้ทัชมาฮาลตรงกับ
วนัศกุร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธส์ลบัโปรแกรมเท่ียวตามความเหมาะสม**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกลุ  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮันกีร ์ และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และ
น าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ  ามรรสิงห์ เขา้สู่ส่วนท่ีเป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์
ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยัตามรสนิยมท่ีแตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ
ต าหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลายศลิปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียง
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ชั้นท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล  าน า้ยมุนาได้ ต่อมาน าชมห้องท่ีประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, 
พระธิดาและองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร ์ช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหน้าต่างเปิดกวา้ง ท่ีสามารถ
มองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกันีเ้องท่ีเลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาล
จนสิน้พระชนม์ แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดิวนัอีอาอ า ท่ีชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ีประดิษฐานบัลลงักน์กยูงอันยิ่งใหญ่ 
(ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) และท่ีลานสวนประดบัแห่งนีเ้องท่ีพระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรกัครัง้แรกกับพระนางมมุตซั  ท่ีได้
น าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  TAJ VILAS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 กรุงนิวเดลลี – วัดอักชารดาหม์ – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านเดนิทางสู ่กรุงนิวเดลลี (New Delhi)  เมืองหลวงท่ีมีประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดีย
และไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราช

จากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสรา้งสถานท่ีท าการราชการโดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่ “นิวเดลลี” 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

 น าท่านเดนิทางสูว่ัดอักชารดาหม์ (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นวทิยาลยัทางจิตวญิญาณ
และวฒันธรรม สถานท่ีส  าคญัประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดมิของอินเดีย ท่ีมี
ความซบัซอ้นแตก่็ปราณีตสวยงามสมค าร  ่าลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหมแ่ห่งศาสนาฮินดนูิกายสวามีนารายนั โดยช่ืออกั
ชารดาหม์มีความหมายว่า ท่ีพ  านกัของพระเจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2005 แนวคดิการสรา้งวดัมาจาก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผูป้กครองศาสนาฮินดท่ีู 4แห่งนิกายสวามีนารายนั ท่ีมีประสงคส์รา้งวดัใกลแ้มน่ า้ยมนุา และไดส้รา้งจนส าเรจ็
ในสมยัของผูป้กครองท่ี 5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย ดงึดดูเหลา่สาวกและนกัท่องเท่ียวใหม้าบชูาและ
ช่ืนชมความตระการตาของวดัแห่งนีม้ากมายในทกุๆปี ***กรณีท่ีวดัอกัชารดาหม์ปิด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการสลบั
โปรแกรม***  จากนัน้ผา่นชมรฐัสภาราชปาต ิบาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการต่างๆ มีตกึรฐัสภาอนัยิ่งใหญ่และเป็นท่ีท า
การของรฐับาล ผา่นชมย่านธรุกิจการคา้และย่านท่ีอยู่อาศยัของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคญัท่ีสดุของอินเดีย น าท่านผา่น
ชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนสุรณส์ถานของเหลา่ทหารหาญท่ีเสียชีวติจากการรว่มรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก 
ครัง้ท่ี 1 และสงครามอฟักานิสถาน ประตชูยัแห่งนีจ้ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตแูห่งนีมี้
สถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน ์ซึ่งมีความสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหินทรายเม่ือปี
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ครสิตศ์กัราชท่ี 1931 บนพืน้ผวิของประตชูยัแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวติถกูแกะสลกัไว ้และบริเวณใตโ้คง้
ประตจูะปรากฏคบเพลงิท่ีไฟไมเ่คยมอดดบัเพ่ือเป็นการร  าลกึถึงผูเ้สียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปีครสิตศ์กัราชท่ี 
1971 มีทหารยามเฝา้บรเิวณประตชูยัตลอดเวลาเพ่ือปอ้งกนัการก่อวนิาศกรรมจากนัน้น าท่านสู่ตลาดจันปาท(Janpath 

Market) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองและงานหัตถกรรมตา่งๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทน์
หอมแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
21.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ  
00.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 316   
05.45 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ALL IN INDIA 
อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  07-11 พ.ย. 62                                                                                            23,911 23,911 23,911 3,900 12,900 

วนัท่ี :  21-25 พ.ย. 62                                                                                            24,911 24,911 24,911 3,900 12,900 

วนัท่ี :  05-09 ธ.ค. 62                                                                                            25,911 25,911 25,911 3,900 12,900 

วนัท่ี :  06-10 ธ.ค. 62                                                                                            25,911 25,911 25,911 3,900 12,900 

วนัท่ี :  27-31 ธ.ค. 62                                                                                            27,911 27,911 27,911 3,900 12,900 

วนัท่ี :  28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63                                                                                            27,911 27,911 27,911 3,900 12,900 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาอินเดยี) 
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 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทา่น/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

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

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 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 + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท  
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน และส าหรับบินภายในไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตาม
สายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

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

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 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 *** 
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