
  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

รายการท่องเที�ยวเวลาที�อนิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลล-ีอคัรา 
 

 
  

04.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั�น 4 ประตู 10 แถว P เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JET 

AIRWAYS โดยเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น พเิศษ!! บรกิาร

อาหารว่าง + นํ�าดื�ม 1 ขวดเล็กก่อนขึ �นเครื�อง 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั�นนํ�าหอมยาสฟัีน เจลสเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทาํการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ั�งโดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10 ชิ �นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

06:50 น.  สู่ เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ JET AIRWAYS  เที�ยวบนิที� 9W63(บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

   )◌้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง(   

10:20 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ�น ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนั�น เดนิทางสู่มหาวหิารอนิดู อชัดมั (Akshardham) วดัฮนิดทูี�ใหญท่ี�สดุในโลก สถานที�ที�น่าเลื�อมใสของ

มหาชนทั�วประเทศอนิเดยี ในอนิเดยีมวีดัลกัษณะเชน่นี�อยูม่ากแตใ่นที�สดุบรษิทักนิเนสก็มอบใบประกาศนียบตัร 

วดัฮินดูใหญ่ที�สุดในโลก ใหก้บัวดันี� ดว้ยเหตุผลคอืเป็นวดัใหญ่ที�สุด สรา้งโดยเอกชน และถอืว่าเป็นวดัฮนิดูที�

ใหญ่ที�สุดเพราะมีบรเิวณกวา้งมากถงึ 86,342 ตารางฟุต วดันี�มีความอศัจรรยม์ากมาย สรา้งดว้ยหินทรายสี

ชมพู แกะสลกั และปูพื �นดว้ยหนิอ่อน มยีอดโดมเป็นหนิทรายชมพู แกะสลกั ตวัโดมสงู 72 ฟุต มเีสาโดม ลอ้ม 

1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจํานวน148 เศียร ดา้นในบรรจุ เทพเจา้ฮินดูแกะสลกักว่า 20,000 

องค ์ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปีเท่านั�น โดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นออกแบบเพียงคนเดยีวเป็นสถาปัตยกรรม

ฮนิดทูี�เกา่แกท่ี�สดุ กอ่สรา้งโดยชา่งอาสาสมคัร มที ั�งนักบวช ชา่งศลิปะ รวมถงึนักแสวงบุญทุกคน...อาศรธัาม 

7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก ในศตวรรษที� 21  

 

 

 



  

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   

จากนั�น นําเดนิทางสู่เมอืงอคัรา (Agra) อดตีเมืองหลวงของอนิเดียในสมยัที�ยงัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" เป็นเมืองที�

ต ั�งอยู่รมิแม่นํ�ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอุตตรประเทศ ตั�งอยู่ห่างจากเมืองลคัเนา ซึ�งเป็น

เมืองหลวงของรฐัอุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงสําคญัของอนิเดยีในยุคศตวรรษที� 16 ตั�งอยู่รมิฝั� งแม่นํ�ายมุนา  

เมืองอคัรายงัเป็นที�ต ั�งของป้อมอกัรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซ ึ�งไดร้บัการขึ �นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

 

                     ที�พกั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัที�สอง (2) เมอืงอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-เมอืงชยัปุระ 
 

 
  

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

07.30 น. นําทา่นชมทชัมาฮาล สิ�งมหศัจรรยข์องโลก สสุานหนิออ่นที�ผูค้นเช ื�อวา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที�สวย

ที�สดุในโลกสรา้งขึ �นโดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกลุผูม้รีกัมั�นคงตอ่พระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมา

ฮาลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึ�งตั�งอยู่ในสวนรมิฝั�งแม่นํ�ายมุนา ในเมอืง

อาครา ส่วนที�มีช ื�อเสยีงที�สุด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึ�งถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสขีาว ศิลาแลง 

ประดบัลวดลายเคร ื�องเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ื�องประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองว่าสรา้งขึ �นดว้ย

สดัส่วนที�วจิติรและงดงามที�สดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน 

การกอ่สรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมเีนื�อที�ประมาณ 42 เอเคอร ์เป็นที�ต ั�งของมสัยดิ มหีออาซาน (หอ

สงูสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมสีิ�งกอ่สรา้งอื�น ๆ นายชา่งที�ออกแบบ ชื�อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีติ

เพื�อมใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที�สวยกวา่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา 

เป็นป้อมปราการประจาํเมอืงซ ึ�งสรา้งเป็นกาํแพงหนิทรายสแีดง ตั�งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคั

ระ พระเจา้อคับารส์รา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนัเร ื�อยมาจนถงึรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน 

กษตัรยิอ์งคท์ี� 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึ�งปรบัเปลี�ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกีาํแพงสูงกว่า 

20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที�สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ 

โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี�ยม ซึ�งเป็นหอ้งที�มคีวามสาํคญัที�สุดภายในพระราชวงัแห่งนี�และภายในหอ้งนี�ท่านจะ

ไดพ้บกบัสถานที�ที�กษตัรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิ �นพระชนน ์พระองคถ์กูกกัขงัอยูถ่งึ 8 ปี  

 

 



  

 

 

 

 

                     จนกระทั�งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทั�งวนัในการจอ้ง

มองเศษกระจกที�สะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิ �นพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกาํมอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมา

ฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึ�งพระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ี�จะ

ถูกฝังรว่มกบัประมเหสี แต่พระองคม์ีแผนการที�จะสรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีดํา เพื�อเป็นสุสานของ

พระองค ์แตผู่รู้ห้ลายทา่นเชื�อวา่พระองคป์ระสงคท์ี�จะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  นําท่าน ชอ้ปปิ� งสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพื �นเมือง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ื�องประดบั อญัมณี ไม ้

จนัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   

13.30 น. บ่ายสมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ั�วโมง  

17.30 น.      เมอืงชยัปุร ะ เป็นเมอืงหลวงของแควน้ราชสถาน ทางตะวนัตกของอนิเดยี สรา้งขึ �นตั�งแต่เมื�อปีค ..ศ 1728 โดยมหา   

ราชา สะหวายจยั สิงหท์ี� 2 ตวัเมืองถูกออกแบบวางผงัใหเ้ป็นเสมือนเมืองแห่งเทพเจา้ เป็นเมืองแห่งพระอาทิตยต์าม

แผนภมูขิองจกัรวาลโดยมพีระราชวงัชยัปุระอนังดงามเป็นแกนกลางแห่งจกัรวาลนั�นเอง  

จากนั�น อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้เมืองราชสถาน ณ หนา้พระราชวงัสายลมจนถงึเวลานัดหมายตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์

(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปปิ�งสนิคา้พื �นเมือง อาท ิกําไร สรอ้ยคอ เสื �อผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาว

ราชาสถาน สาํควรแกเ่วลา นําทา่นเขา้สูท่ี�พกั… 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

ที�พกั ณ The Fern/Golden Tulip (Jaipur) หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม (3) เมอืงชยัปุระ-ซติี �พาเลส- ฮาวามาฮาล-เดลล ี    



  

 

 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

08.00 น.  พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)ซึ�งความจรงิแลว้เป็นเพยีงสว่นหนา้ของตวัอา

คาที�มรีปูทรงสะดุดตามหีนา้ต่างมากถงึ บานสาํหรบัใหเ้หลา่นางในนั�งมองทวิทศันข์องโลกภายนอกโดยที�คน935

ภายนอกไม่สามารถมองเห็นพวกนางได ้

นําท่านขึ �นรถจิ �บและ ชมป้อมปราการแอมเบอร ์(AmberFort) หรอืพระราชวงัแอมเบอร ์

(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิเคยเป็นราชธานี

ของเมอืงชยัปุระ สรา้งอยูบ่นเนินเขาสูงตรงตาํแหน่งเดมิที�เคย

เป็นตําแหน่งเดมิที�เคยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษที� 11 

มาก่อน สรา้งขึ �นโดยมหาราชาแมนสิงห ์ใน ปี ค.ศ. 1592 

และเสร็จสิ �นลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแห่งนี�เป็น

ต ้นแบบที�ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต  (Rajput) 

นอกจากนี�ในสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึ

เป็นปราการสําคญัเพื�อป้องกนัขา้ศึกไดอ้ีกช ั�น ทําใหท้ี�นี�

กลายเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่

หลายรอ้ยปี กอ่นมหาราชาสะหวายจยั ซงิหท์ี� 2 จะตดัสนิใจ

ยา้ยลงไปสรา้งเมอืงใหม่ยงัชยัปุระ ภายในพระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ระกอบดว้ยพระตําหนักตา่งๆ ที�เปิดใหนั้ก

ท่อง เที�ยวเขา้ชม ซึ�งส่วนใหญ่จะสรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 

1592และไดม้กีารขยายตอ่เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางนํ�า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอินเดียกบั 

พระราชวงันํ�า “Water Palace” ซึ�งตั�งเดน่สง่าอยูก่ลางนํ�า พระราชวงักลางนํ�าซึ�งตั�งเด่นสง่าอยูก่ลางทะเลสาบมนั

สกา (Man Sagar)สรา้งขึ �นเมื�อไม่กี�ศตวรรษที�ผ่านมา ตั�งอยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ที�ถูกลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาอราวลัล ีเป็นทาํเลที�ดทีี�สดุในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้น 

กบัผืนนํ�าเพิ�มความงดงามใหม้ากขึ �น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที�จะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของ

พระราชวงันั�นมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองช ั�น แต่ความจรงิแลว้ที�นี� มีช ั�นซ่อนอยู่ดา้นล่างใตนํ้�าอีกดว้ย



  

 

 

 

พระราชวงัถูกสรา้งคร ั�งแรกเพื�อจุดประสงคเ์ป็นที�พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื�อเสด็จล่าสตัว ์ในบรเิวณ

ดงักลา่ว แต่ในชว่งศตวรรษที� 18 กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสนิใจสรา้งเขื�อนลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพื�อป้องกนันํ�า

ทว่ม และตอนนั�นเองที�ทําใหร้ะดบันํ�าเพิ�มสูงขึ �นจนท่วมสว่นหนึ�งของพระราชวงั ปัจจุบนัที�นี�อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชม

ไดโ้ดยทางเรอืเท่านั�น และภายในวงัยงัมภีาพวาดที�ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน

รวมถงึระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางนํ�าอนัสุดตา และถอืเป็นสมบตัทิี�สมบูรณอ์ีก

แห่งหนึ�งในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    

บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซ ึ�งพระราชวงัแห่งนี�เป็นที�ประทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซ ึ�งภายในมหีอ

ดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี� 2 ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พพิธิภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุ

ระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที�โดนเด่นมากที�สุดคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สิงหท์ี� 1 ที�มี

ขนาดใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิ �นทองของมหาราณีที�หนักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ 

หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี�ผสมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใชห้ิน

อ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระ

ตําหนักมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) โดยพระตําหนักมูบารกั

มาฮาลสรา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1899 เพื�อรบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสาหนิออ่นและประตู

ที�ทําแบบเท่ากนัทุกสดัส่วน โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อสิลาม และ

องักฤษ ปัจจบุนั ตาํหนักแห่งนี� ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเคร ื�องแตง่กายของมหาราชาและมหารานีในแต่ละยคุนั�น เชน่

กระโปรงปักดว้ยดิ �นทอง เสื �อคลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี� ยงัมขีา้วของเครื�องใชล้ํ �าคา่ในวงัอกีหลายชิ �น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์



  

 

 

 

   ( JantarMantar) จดัว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของเมืองชยัปุระโดยไดร้บัการประกาศจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค ..ศ 2010 สรา้งและคิดคน้ขึ �นโดยมหาราชาสะหวายจยั สิงหท์ี� 2 ดว้ยทรงมี

ความสนพระทยัและพระปรชีาในเร ื�องดาราศาสตรจ์งึไดท้รงรบัสั�งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี�ขึ �นมาพรอ้มๆกบัการ

กอ่สรา้งพระราชวงัซติี �พาเลซเพื�อใชด้คูวามเคลื�อนไหวของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์

จากนั�น  เดนิทางสู่ เมืองเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ั�วโมง แลว้แต่

สภาพการจราจร) **เมืองนิวเดลี New Delhi** เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณว์่า

กอ่สรา้งเมื�อ 5000 ปีกอ่นครสิตกาล ส่วนสิ�งก่อสรา้งที�เกา่แก่ที�สุดที�คน้พบในปัจจุบนัมีอายุประมาณ 300 ปีกอ่น

ครสิตกาล มเีมืองโบราณหลายแห่งถูกขดุพบในเขตการปกครองเดลใีนปัจจุบนั พื �นที�เขตเดลเีป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจกัรอนิเดยีโบราณถงึ 7 อาณาจกัร 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร จากนั�นเขา้สู่ที�พกั 

ที�พกั ณ HOTEL RADISSON BLU หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที�สี� (4) นครหลวงเดลล ี B L D 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

กรุงนิวเดล ี(New Delhi) เป็นเมอืงท่องเที�ยวเมอืงแรกที�เราอยากให ้

คุณลองมาเยือนสกัคร ั�ง ดว้ยเหตุผลที�ว่าเมืองนี�คือเมืองหลวงของ

ประเทศอินเดียเมืองหลวงที�มีความเก่าแก่มากกว่า 5000 ปีก่อน

ครสิตกาล  

นําท่านชม กุตบัมนีาร ์หอคอยสุเหรา่ที�สูงที�สุดในโลก กตุบัมี

นาร ์คือ หอคอยที�ต ั�งอยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นหอที�มีความประมาณ 

72.5 เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี�สรา้งขึ �นจากหินทรายสี

แดง และมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางอยู่ที� 14.32 เมตรเป็นหอสงูที�น่าจะ

ถือเป็นเคร ื�องหมายของเดลี เป็นถาวรวตัถุที�มีความงามไดส้ดัส่วน

ภายนอกเป็นหินทรายสแีดง สรา้งเป็นลูกฟูกขึ �นไปอย่างเกลี �ยงเกลา 

ซึ�งไดม้ีการสรา้งต่อกนัขึ �นไปหลายทอด หลายยุคสมยั แต่ละลูกฟูก

จารกึเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีรโ์กหร่าน...ซ ึ�ง

ปัจจบุนัเป็นที�นิยมของคนไปเยี�ยมชม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดลล ี

จากนั�น..นําท่านผ่านชมราชปาตภิาวนั (Rashtrapati Bhavan) ทําเนียบรฐับาล ที�ก่อสรา้งดว้ยหิน

ทรายรปูรา่งผสมแบบองักฤษและโมกลุ , ชมประตูเมอืงอนิเดยี (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรยีข์องทหาร

ที�เสียชวีิตในสงครามโลกคร ั�งที�หนึ�ง จุดไฟ อมรชวีนิบูชาวญิญาณนักรบไม่เคยดบั ตั�งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 

1931) จวบจนปัจจบุนั มชี ื�อจารกึไวท้ี�แผ่นหนิ 85,000 ชื�อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

จากนั�น นําท่าน ชอ้ปปิ� งที� ตลาดพื �นเมอืง ตลาดจนัปาตรต์ Janpath Market, New Delhi สนิคา้พื �นเมือง

ของประเทศอนิเดยีที�มาทั�วสารทศิ...ที�นี�คณุจะไดร้บัที�จะทาํสิ�งที�ดทีี�สดุของถนนชอ้ปปิ�ง รา้นคา้ส่วนใหญ่มขีนาด

เล็กซุม้ขายทุกชนิดของเสื �อผา้ฝ้ายและ curios เสื �อผา้ที�มเีสื �อผา้โดยทั�วไปการส่งออกสว่นเกนิจะขายราคาถูก 

มเีคร ื�องเงนิและเคร ื�องประดบัเทยีมเรยีงรายดว้ยหนิกึ�งมีค่าที�มีอยู่ที�นี� ... ผูช้อ้ปปิ�งที�นี�ตอ้งมคีู่ของทกัษะ หนึ�งคุณ

จะตอ้งมีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของปลอมจากของแท ้สองคุณตอ้งรูแ้ละฝึกศิลปะการ

เจรจาต่อรองอย่างอดทนตลาดทเิบตที�อยู่ใกลโ้รงแรมอมิพีเรยีลเป็นคลงัเก็บของโบราณและสิ�งของทเิบต คุณ

สามารถเลือกซื �อสินคา้สําหรบับางเคร ื�องประดบัเงิน, thangkhas และเคร ื�องทองเหลือง... ฝั� งตรงขา้มมีหา้ง

ใหญ่สิ �นคา้มากมายอาท ิวาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมอือนิเดยีทอผา้และศลิปินพื �นบา้นจะ

ไดร้บัการชื�นชอบกบัลูกคา้ในอนิเดยีและทั�วโลกเอ็มโพเรยีมเป็นของรฐับาลอนิเดยีดําเนินการภายใตก้ระทรวง

สิ�งทอตั�งอยู่ใน Jawahar Vyapar ภวนัวาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมืออนิเดยีทอผา้และ

ศลิปินพื �นบา้นจะไดร้บัการชื�นชอบกบัลกูคา้ในอนิเดยีและทั�วโลก เปิดใหบ้รกิารทกุวนั 10:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหทุ้กท่าน..จนถงึเวลานดัหมาย 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  

จากนั�น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิทริาคานธเีพื�อเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

23.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบนิ JET AIRWAYS  เที�ยวบนิที� 9W64 

 

วนัที� 5 กรุงเทพฯ 
 

 
  

 

04.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทําการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทั�งนี� 

ขึ �นอยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที�พกั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ



  

 

 

 

และสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที�ยว ไดต้าม

รายการ 

อตัราคา่บรกิาร  เดลล-ีชยัปุระ-อคัรา 5 วนั 3 คนื เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ 

REFUND ได ้

20-24 ก.ย. 10-14 ต.ค.19-23 ต.ค. 

7-11 พ.ย,  28 พ.ย.-2 ธ.ค./5-9 ธ.ค. ,  29 ธ.ค.-2 ม.ค. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ 30,900.-  บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว                ราคาท่านละ  5,500.-  บาท    
**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 

ปีใหม่: 29 ธ.ค.-2 ม.ค.2562 ราคา 32,900 บาท  

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว                ราคาท่านละ  5,500.-  บาท    
**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่ (ที�ทา่นควรทราบกอ่นสํารองที�นั�ง) 

กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง

ภายใน 3 วนัส่วนที�เหลอืชําระท ั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยื�นขอวซีา่

ตามที�กําหนด *** 
 หมายเหตุ: อนึ�งกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาที�เบอร ์02-235-7573 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบถงึการโอน

เงนิของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ�ง Passport มาที�บรษิทัฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลอื

ล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

ไม่มเีงื�อนไข 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด****ราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาบริการของธนาคารนะคะ 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิช ั�นประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีนํ�ามนัของสายการบนิ  

 คา่โรงแรมที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ/คา่อาหารทกุมื �อ/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเที�ยว ตามรายการระบุ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาทตอ่คร ั�ง) แตท่ ั�งนี�ยอ่มอยูใ่น

ขอ้จาํกดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยื�นแบบออนไลนเ์ท่านั�น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อัตราคาบริการไมรวม  

 คาจดัทาํหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

 คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมั  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น,พนักงานขบัรถ วนัละ 25 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง   



  

 

 

 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ั�งหมด  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที�มกีารการนัตคี่ามดัจาํหอ้งพกัโดยตรงหรอื

ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและที�อาจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มกีารคนื

เงนิเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมดเนื�องจากค่า 

จากค่าตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิัทฯ ขอแนะนําให ้

นักทอ่งเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแลว้ นักท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า

เดนิทางเพื�อโหลด สาํหรบัช ั�นทอ่งเที�ยว ทา่นละ 1 ใบ (นํ�าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึ �นเคร ื�อง Hand Carry (นํ�าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 

วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�า

เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถือ

ความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสายการ

บนิโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั” 

โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึ �นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ ึ�ง

อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการได ้ในกรณีที�มกีารจดัประชมุ

นานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ �น 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อให ้

เกดิความเหมาะสมโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี�ขึ �นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทาง

เป็นสาํคญั 
กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ั�ง 7 ขอ้ 



  

 

 

 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ 

การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

6.ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

7. กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษิัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ 

เอกสารในการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ�ว) 2 รปู พื �นหลงัสขีาว  

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

 สาํเนาหน้าวซีา่ที�เคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ีครั้งขึ้นอยูกับสภาพอากาศและความ 

 

 
 


