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India Here we go  
เสน่หแ์หง่นครสีชมพู กับ ต ำนำนรักทัชมำฮำล  

5 วัน 3 คนื 
 
 
 
 
 
 

เดนิทำง กุมภำพนัธ ์– ตุลำคม 2563 
 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นเพียง 16,990.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
วนัท่ี 2   เดลลี – ชยัปรุะ – พระรำชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระรำชวงัหลวง – ฮำวำ มำฮำล 
วนัท่ี 3   ชยัปรุะ – วดัพระพฆิเนศ – บอ่น ำ้จนัเบำรี - อกัรำ – อคัรำ ฟอรด์ - ทชัมำฮำล 
วนัท่ี 4.  อกัรำ – เดลลี – วดัอกัชำรดำหม์ - ประตชูยั (India Gate) - ตลำดจนัปำท – สนำมบนิ 
วนัท่ี 5.   กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มกีลิน่เครื่องเทศ เพราะอาหารอนิเดีย

ขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชัดเจน สอีาหารที่เขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครื่องเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุง

อาหารก็ไมต่า่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตัวจะมสีรรพคุณทีด่ตี่อร่างกาย

ทัง้นั้น เช่น ขมิน้ (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ 

(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลูกผักช ี(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 คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้ง่าย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไม่ใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพยีงอย่างเดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาด ีไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกตา่งกันอยา่งมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมอืงเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมอืงศรนีาคา (Srinagar), เมอืงชัยปุระ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี(Deli) ,เมอืงพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีม่น ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธแุละคงคา จงึอุดมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมือ ง เชนไน  (Chennai),เมือ งกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมือ งตัญชาวู ร ์

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่หแ์ตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดหูนาว – ชว่งระหวา่งเดอืนตุลาคม ถงึ มนีาคม อุณหภมูเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เท่านั้น ที่จะเหมาะมาเที่ยวอนิเดีย จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรู้ป

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนี้คา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนี้ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี้ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สำยกำรบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระใหก้บัท่ำน 
*** คณะออกเดนิทำงตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษำยน เป็นตน้ไป นดัหมำยเดนิทำงเวลำ 18.30 น.*** 

22.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW306 (ใชเ้วลำบินประมำณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไมมี่บรกิำรอำหำรบนเครื่อง) 
*** คณะออกเดนิทำงตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษำยน เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 21.40 น. *** 

วันที ่2 
เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอรฟ์อรท์ - พระรำชวังหลวง –  
ฮำวำ มำฮำล 

01.15 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินทริำ คำนธี ประเทศอินเดีย น ำท่ำนผ่ำนพธีิกำรศลุกำรกรและรบักระเป๋ำเรียบรอ้ย
แลว้ (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กวำ่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกัโรงแรมท่ีเมืองเดลลี เพ่ือไมใ่หท้่ำนตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไมล่  ำบำก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  
*** คณะออกเดนิทำงตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษำยน เป็นตน้ไป เดนิทำงถึงเวลำ 00.15 น. *** 

 โรงแรม OMEGA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ,เมืองเดลลี 
  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่ำ จัยปรู ์หรือ 

จยัเปอร ์รฐัรำชสถำนไดช่ื้อวำ่ นครสีชมพู (Pink city) เป็นศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ซึ่งทันสมยัสดุของรฐัรำชสถำน สิ่งท่ีน่ำสนใจ
ในเมืองชัยปรุะคือ ผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และ สิ่งก่อสรำ้งดัง้เดิม รวมทัง้ประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภำพค่อนขำ้ง
สมบรูณ ์นอกจำกนีสี้ชมพขูองเมืองก็กลำยเป็นเอกลกัษณ์ จนท ำใหเ้มืองนีเ้ป็นจุดหมำยของนักท่องเท่ียวจำกทั่วโลก  นับว่ำ
เป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตส ำหรบักำรท่องเท่ียวอินเดีย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนน่ังรถขึน้รถจี๊ปขึน้สู่พระรำชวังแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort)  ตัง้โดดเด่นอยู่บนผำหินเหนือทะเลสำบเมำตำ 

(Maota)  สรำ้งโดยมหำรำชำ มำน สิงหท่ี์ 1 โดยรอบเป็นก ำแพงขนำดใหญ่ หรือ ใชเ้ป็นป้อมปรำกำร เป็นสถำปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสำนกนัระหวำ่งศลิปะฮินดแูละศลิปะรำชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ ควำมสวยงำมของป้อมแอมเบอร ์ซ่อนอยู่ภำยในก ำแพง
คือสว่นของพระรำชวงั ท่ีแบง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภำยในเป็นหมู่พระท่ีนั่งซึ่งสรำ้งจำกหินทรำยสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ี
นั่งภำยในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง, ทอ้งพระโรงส่วนพระองค ,์ พระต ำหนักซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส ำหรบัมหำ
รำชำ และ ต  ำหนักอยู่บนชัน้สอง รวมถึงสวนจำรบ์ำค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดำวแฉกแบบโมกุลคั่นกลำง
ระหว่ำงอำคำร ,พระต ำหนักท่ีใช้กำรปรับอำกำศภำยในพระต ำหนักให้เย็นลงดว้ยกำรท ำใหล้มเป่ำผ่ำนรำงน ำ้ตกท่ีมีอยู่
โดยรอบภำยในพระต ำหนกั ท ำใหภ้ำยในต ำหนักนีมี้อำกำศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นท่ีประทับของรำชปตุ มหำรำชำ และ
พระรำชวงศข์องอำเมรใ์นอดีต  
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 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูต่วัเมืองชยัปรุะ เพ่ือชมพระรำชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็นพระรำชวงัของมหำรำชใจสิงห ์(Jai 

Singh) พระรำชวงั ถกูสรำ้งขยำยออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ไดร้วบเป็นพพิธิภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 
4 สว่นท่ีน่ำสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระรำชวงัส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตริย์ 
และมเหสี ซึ่งมีกำรตดัเย็บอย่ำงวิจิตร ส่วนท่ีสำมเป็นส่วนของอำวุธ และชุดศึกสงครำม ท่ีจัดแสดงไวอ้ย่ำงน่ำทึ่งมำกมำย
หลำยหลำก บำงชิน้ ก็เป็นอำวธุไดอ้ย่ำงน่ำพศิวง และสว่นท่ีส่ี คือสว่นของศิลปะภำพวำด รูปถ่ำย และรำชรถ พรมโบรำณ ซึ่ง
ไดร้บักำรจำรกึไวใ้นประวตัศิำสตร ์ตรงกลำงอำคำรมีหมอ้น ำ้ขนำดมหึมำ 2 ใบ ท ำจำกโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนำดใหญ่
ท่ีสดุในโลก เช่ือกนัวำ่เป็นหมอ้น ำ้ท่ีกษัตริย์ Madho Singh ไดร้บัมำจำกงำนรำชำภิเษกของพระเจำ้เอ็ดเวิรด์ท่ี  7 ซึ่งบรรจุน ำ้
จำกแมน่ ำ้คงคำอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 
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 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนชมภำยนอกของ ฮำวำ มำฮำล หรือ พระรำชวังสำยลม (Hawa Mahal) สรำ้งในปีค.ศ.1799 โดยมหำ
รำชำสะหวำย ประธำป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลำล ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมำจำกรูปทรงของมงกฏุพระนำรำยณ ์โดยมีสิง่ก่อสรำ้งท่ีโดดเดน่คือ บรเิวณดำ้นหนำ้อำคำรมีหนำ้บนัสงูหำ้ชัน้และมี
ลกัษณะคลำ้ยรงัผึง้สรำ้งจำกหินทรำยสีแดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนำ้ตำ่งลวดลำยเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนำ้ตำ่งถึง 953 บำง
แตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรำยฉลทุ ำใหน้ำงในฮำเรม็พระสนมท่ีอยู่ดำ้นในสำมำรถมองออกมำขำ้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภำยนอกมองเขำ้ไป
ขำ้งในไมเ่ห็นและประโยชนอี์กอย่ำงคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมำของช่ือ “Palace Of Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ำ่  
ทีพั่ก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่ำ,เมืองชัยปุระ 

วันที ่3 
ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน ้ำจันเบำรี - อักรำ – อัครำ ฟอรด์ - ทัช
มำฮำล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศท่ีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอันดบั 1 

ของเมืองชยัปรุะ วดันีส้รำ้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง บริเวณเนินเขำเล็กๆ 

พระวหิำรแห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวติแห่งกำรคน้หำควำมสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพฆิเนศวรชำ้งหวัเทพในศำสนำฮินดถืูอว่ำเป็นพระเจำ้

แห่งควำมเป็นมงคลปัญญำ ควำมรู ้และควำมมั่งคั่ง วดัพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมมำกท่ีสดุของนักท่องเท่ียวทัง้ชำวอินเดีย

และชำวตำ่งชำต ิเชิญท่ำนขอพรจำกองคพ์ระพฆิเนศตำมอธัยำศยั  จำกนัน้น ำท่ำนชม บ่อน ้ำจันเบำรี (Chand Baori) ซึ่งเช่ือ

กันว่ำถูกสรำ้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 10 หรือพนักว่ำปีมำแลว้ ตอนนัน้แควน้รำชำสถำนเป็นแควน้ท่ีร  ่ำรวยมำก เน่ืองจำกเป็น

เสน้ทำงสำยส ำคญัในกำรเดนิทำงไปยงัตะวนัออกกลำง ซึ่งพอเดินทำงผ่ำนกันบ่อยๆ ก็ท ำใหเ้กิดกำรคำ้ขำยขึน้ พอรวยแลว้ก็

เริม่มีกำรลงทนุในกำรสรำ้งปรำสำทรำชวงัและป้อมปรำกำร แต่ดว้ยควำมท่ีภูมิประเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทรำย ท่ีมีควำมแหง้

แลง้มำก น ำ้ฝนท่ีตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหำยผ่ำนทรำยไปอย่ำงรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซึ่งเติบโตมำกับสำยน ำ้อย่ำงเรำๆ  

จินตนำกำรไมถ่กู มหำรำชำของแควน้รำชำสถำนเลยตอ้งพยำยำมหำวิธีสรำ้งบ่อน ำ้เพ่ือกักเก็บน ำ้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้ำนท่ีสดุ  เพรำะ

กำรเก็บน ำ้ไวใ้ชก้็ถือเป็นทัง้ควำมมั่นคงของชำติ กำรผอ่นคลำย และสิง่ส  ำคญัส ำหรบักำรประกอบพิธีทำงศำสนำในหนึ่งเดียว 
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ยิ่งไปกวำ่นัน้ มหำรำชำยงัตอ้งกำรใหค้นลงไปตกัน ำ้จำกบอ่มำใชไ้ดอ้ย่ำงสะดวกแมย้ำมท่ีระดบัน ำ้ลดต ่ำติดกน้บ่อดว้ย บ่อน ำ้

แชนด ์เบำร ีท่ีถือก ำเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุล ำ้ทกุสว่นทกุดำ้นของบอ่เป็นบนัไดเช่ือมถึงกันทัง้หมด เพ่ือใหค้นเดินลงไปตกัน ำ้ได้

พรอ้มกนัหลำยคน และตกัไดจ้นถึงหยดสดุทำ้ยแมว้ำ่บอ่จะลกึถึงประมำณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดท่ีสรำ้งขึน้มำนัน้

แบง่เป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กว่ำ 3,500 ขัน้ นับเป็นบ่อน ำ้ท่ีลึกและใหญ่ท่ีสดุในอินเดียท่ีมีควำมยิ่งใหญ่ทัง้ขนำดและ

กำรออกแบบก่อสรำ้ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจำกนัน้น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอัครำ (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจำก ในยุคสมยัท่ียังเรียกช่ือว่ำ "ฮินดู

สถำน" เม่ือรำวศตวรรษท่ี 16 เป็นศนูยก์ลำงปกครองของอินเดียสมัยรำชวงศโ์มกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครำ 

(Agra) ตัง้อยู่ริมแม่น ้ำยมุนำ (Yamuna River)  เมืองท่ีเป็นสถำนท่ีตัง้ของอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรัก ทัชมำฮำล (Taj 

Mahal) หน่ึงในเจด็ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทีเ่รำรู้จักกันเป็นอย่ำงด ี 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 น ำท่ำนเข้ำชมอักรำฟอรด์ (Agra Fort) ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น ำ้ยมนุำสรำ้งโดยพระ

เจำ้อคับำรม์หำรำชแห่งรำชวงศโ์มกุล  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระรำชวงัท่ีประทับและเป็นป้อมปรำกำร ไดมี้กำรก่อสรำ้ง

เพิม่เตมิมำเร่ือย จนมำส ำเรจ็เสรจ็สิน้ในรชัสมยัของพระเจ้ำชำหจ์ำฮำน (Shah Jahan) จนพระรำชวงัแห่งนีมี้ขนำดใหญ่โต 

มีอำคำรมำกถึง 500 อำคำร น ำท่ำนเขำ้ชมป้อมผ่ำนประตู อ  ำมรรสิงห ์ส่วนท่ีเป็นพระรำชวงั  ผ่ำนลำนสวนประดบั อ่ำงหิน

ทรำยสีแดงขนำดยกัษส์  ำหรบัสรงน ำ้ ท่ำนจะไดเ้ห็นสถำปัตยกรรมสำมยุคสมยัตำมรสนิยมท่ีแตกต่ำงกันของสำมกษัตริย์ เขำ้

ชมดำ้นในพระต ำหนกัตำ่งๆท่ีสลกัลวดลำยศลิปะแบบโมกลุท่ีมีอิทธิพลจำกศิลปะอินเดีย ผสมผสำนกับศิลปะเปอรเ์ซีย น ำชม

หอ้งท่ีประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดำและองคต์ำ่งๆ ชมพระต ำหนกั มำซมัมนั บรูช์ มีเฉลียงมขุแปดเหล่ียมซึ่งสำมำรถ

มองเห็นชมทิวทศันล์  ำน ำ้ยมนุำและทัชมำฮำลได ้น ำชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ท่ีชัน้บนดำ้นหนึ่งเคยเป็นท่ี

ประดษิฐำนบัลลังกน์กยูง (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรำ่น) 
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 จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal) สถำปัตยกรรมแห่งควำมรกัท่ีสวยท่ีสดุในโลก ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์ส  ำคญัของโลก สรำ้งขึน้เป็นอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรกัอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ำ
ชำหจ์ำฮำน (Shah Jahan) ท่ีมีตอ่พระมเหสีมุมตัช มำฮำล (Mumtaz Mahal) โดยสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 น ำท่ำนเดินสู่
ประตสูสุำนท่ีสลกัตวัหนงัสือภำษำอำระบคิท่ีเป็นถอ้ยค ำอุทิศและอำลยัต่อบุคคลอันเป็นท่ีรกัท่ีจำกไป น ำท่ำนถ่ำยรูปกับลำน
น ำ้พท่ีุมีอำคำรทัชมำฮำลอยู่เบือ้งหลัง น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัอำคำรท่ีสรำ้งจำกหินอ่อนสีขำวบริสุทธิ์จำกเมืองมกรำนะ ท่ีประดับ
ลวดลำยดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่ำงๆ ลงไปในเนือ้หิน ท่ีเป็นสถำปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่ำงจำกเปอรเ์ซีย  โดย
อำคำรตรงกลำงจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสำลอ้มรอบ  ตรงกลำงดำ้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนำงมมุตซั มำฮำล และ 
พระเจำ้ชำหจ์ำฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมำฮำลแห่งนีใ้ชเ้วลำก่อสรำ้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลำ้นรูปี มี
กำรใชท้องค ำประดบัตกแตง่สว่นตำ่งๆ ของอำคำร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงำนกวำ่ 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ทีพั่ก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทยีบเท่ำ,เมืองอักรำ   

วันที ่4 
อักรำ – เดลลี – วัดอักชำรดำหม์ - ประตูชัย (India Gate) - ตลำดจันปำท 
– สนำมบิน  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูก่รุงนิวเดลลี (New Deli)  ท่ีมีประวตัิศำสตรอ์ันยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลำงกำรปกครอง

ของอำณำจกัรอินเดียโบรำณ 7 อำณำจกัร ตอ่มำในปี 1857 องักฤษไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรปกครองประเทศอินเดียและได้
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ยำ้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตำ และไดย้ำ้ยกลบัมำเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจำกอินเดียไดร้บัเอกรำชจำก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้กำรสรำ้งสถำนท่ีท ำกำรรำชกำรโดยสรำ้งเมืองใหมช่ื่อวำ่ “นิวเดลลี” 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง  

 น ำท่ำนเดนิทำงสูว่ัดอักชำรดำหม์ (Akshardham) วดัแห่งศำสนำฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นวิทยำลยัทำงจิตวิญญำณ
และวฒันธรรม สถำนท่ีส  ำคญัประจ ำกรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลส์ถำปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ท่ีมี
ควำมซบัซอ้นแตก่็ปรำณีตสวยงำมสมค ำร  ่ำลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสรำ้งขึน้ใหม่แห่งศำสนำฮินดนูิกำยสวำมีนำรำยัน โดยช่ืออัก
ชำรดำหม์มีควำมหมำยวำ่ ท่ีพ  ำนกัของพระเจำ้แห่งโลก สรำ้งแลว้เสรจ็ในปี 2005 แนวคดิกำรสรำ้งวดัมำจำก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผูป้กครองศำสนำฮินดท่ีู 4แห่งนิกำยสวำมีนำรำยนั ท่ีมีประสงคส์รำ้งวดัใกลแ้มน่ ำ้ยมนุำ และไดส้รำ้งจนส ำเร็จ
ในสมยัของผูป้กครองท่ี 5 โดยวดัยงัคงควำมยิ่งใหญ่อลงักำรแบบวดัอินเดีย ดึงดดูเหล่ำสำวกและนักท่องเท่ียวใหม้ำบูชำและ
ช่ืนชมควำมตระกำรตำของวัดแห่งนีม้ำกมำยในทุกๆปี ***กรณีท่ีวดัอักชำรดำหม์ปิด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรสลับ
โปรแกรมไปชมกตุบุมีนำรแ์ทน***  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถำนของเหล่ำทหำรหำญท่ี
เสียชีวิตจำกกำรร่วมรบกับอังกฤษในสมยัสงครำมโลก ครัง้ท่ี 1 และสงครำมอัฟกำนิสถำน ประตชูัยแห่งนีจ้ึงถือไดว้่ำเป็น
สญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตแูห่งนีมี้สถำปัตยกรรมคลำ้ยประตชูยัของกรุงปำรีสและนครเวียงจันทน์ ซึ่งมี
ควำมสงู 42 เมตร สรำ้งขึน้จำกหินทรำยเม่ือปีครสิตศ์กัรำชท่ี 1931 บนพืน้ผวิของประตชูยัแห่งนีจ้ะปรำกฏรำยนำมของทหำรท่ี
เสียชีวติถกูแกะสลกัไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะปรำกฏคบเพลงิท่ีไฟไมเ่คยมอดดบัเพ่ือเป็นกำรร  ำลึกถึงผูเ้สียชีวิตในสงครำม
อินเดีย-ปำกีสถำน เม่ือปีครสิตศ์กัรำชท่ี 1971  มีทหำรยำมเฝ้ำบริเวณประตชูัยตลอดเวลำเพ่ือป้องกันกำรก่อวินำศกรรม น ำ
ท่ำนสู่ ตลำดจันปำท (JanpathMarket) อิสระใหท้่ำนเลือกซือ้สินคำ้พืน้เมืองและงำนหัตถกรรมต่ำงๆ เช่น ผำ้ไหมอินเดีย, 
เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทนห์มแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับำ้น ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงไม่ไปตลำดจัน
ปำทหำกมีเวลำไมเ่พียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินทิรำ คำนธี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
01.55 น. น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ประเทศไทย เท่ียวบนิท่ี XW305  

*** คณะออกเดนิทำงตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษำยน เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 01.30 น. *** 
07.15 น. เดนิทำงกลบัถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิำพ 

*** คณะออกเดนิทำงตัง้แตก่รุ๊ปเดือนเมษำยน เป็นตน้ไป เดนิทำงถึงเวลำ 07.10 น. *** 
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อัตรำค่ำบริกำร : India Here we go  
เสน่หแ์ห่งนครสีชมพู กับ ต ำนำนรักทัชมำฮำล 5 วัน 3 คืน BY (XW) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดีย่ว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

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 
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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 
 

รำคำนี้ไม่รวมค่ำวีซ่ำอินเดีย ทำ่นละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ทำ่น/ทริป 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 
1.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     2.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทำง 
3.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองทำ่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 



  11 India Here we go เสน่หแ์ห่งนครสีชมพ ูกบั ต  ำนำนรกัทชัมำฮำล  5 วนั 3 คืน BY (XW)                                        [GQ3DEL-XW001] 

 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำงน ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้มีน ำ้หนกัเกินกว่ำตำมท่ี

สำยกำรบินก ำหนด ทำ่นตอ้งช ำระเอง 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำ Multiple อินเดียแบบออนไลน ์ใชเ้วลำ 5 วนัท ำกำร ท่ำนละ 

1,800 บำท  
3. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น คำ่เครื่องด่ืม, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
5. คำ่อำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
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ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  ำหรับ
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบรษิัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ทีมี่ควำมประสงคต์้องกำรขอยื่นวีซ่ำอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำอินเดียส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทำง (Passport) หนงัสอืเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส  ำหรบัประทบัวีซำ่อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 
อำยุใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง *กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสำรบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหำย* 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเท่ำนัน้ จ ำนวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ำยจำกรำ้น
ถ่ำยรูปเทำ่นัน้ รูป (หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขำ้รำชกำรหรอืเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหำ้มใชรู้ปท่ีถ่ำยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 
 

*** เอกสำรกำรยื่นขอวีซำ่อินเดียแบบออนไลน ์ 
สำมำรถรองรบัไฟลน์ำมสกลุ JPG, PNG, PDF ขนำดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณำแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ควำมหรอืเนือ้หำตอ้งครบถว้นและมีควำมชดัเจนเทำ่นัน้ *** 
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