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เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ต ำนำนรักทชัมำฮำล  

5 วัน 3 คืน 
 
 
 
 
 
 

เดนิทำง กุมภำพันธ์ – ตุลำคม 2563 
 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นเพยีง 16,990.- 

ทวัรอ์ินเดีย : รหสั IND198 



 

 

 

 

 

กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลักๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผักและผลไม ้

มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนทีไ่ม่ถนัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแท ้

นัน้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชัดเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุงอาหารก็ไม่

ต่างกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตัวจะมสีรรพคุณทีด่ตี่อร่างกายทัง้นัน้ เชน่ 

ขมิ้น (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พริก (chillies) ,

พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ ใครหลายคน

อาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เรือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก่็ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีร่ัญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันน้ีมันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ขึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรือ ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค่ Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชัด ไปเท่านัน้ ไม่ตอ้งกลัว เคา้ไม่โกรธ คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้ง่าย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่นัเป็นความทรงจ ากนัสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไม่ใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

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

สตัวก์็มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมืองเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมืองอัครา 

(Agra) ,เมืองศรีนาคา (Srinagar), เมืองชัยปุระ (Jaipur) ,เมืองเดลลี (Deli) ,เมืองพาราณสี 

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีม่น ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธุและคงคา จงึอดุมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมือง เชนไน (Chennai),เมืองกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมืองตัญชาวู ร์  

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วนัท่ี 2   เดลลี – ชยัปรุะ – พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวงัหลวง – ฮาวา มาฮาล 
วนัท่ี 3   ชยัปรุะ – วดัพระพิฆเนศ – บ่อน า้จนัเบารี - อกัรา – อคัรา ฟอร์ด - ทชัมาฮาล 
วนัท่ี 4.  อกัรา – เดลลี – วดัอกัชารดาห์ม - ประตชูยั (India Gate) - ตลาดจนัปาท – สนามบิน 
วนัท่ี 5.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 



ฤดูหนาว – ชว่งระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึ มนีาคม อณุหภูมเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เทา่นัน้ ทีจ่ะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดร้ปูสวยๆ 

ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนน้ีคา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบน้ีไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่น้ี 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็นต้นไป นดัหมายเดินทางเวลา 18.30 น.*** 

22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.10 
ชัว่โมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.40 น. *** 

วันที่ 2 
เดลล ี– ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระรำชวังหลวง –  
ฮำวำ มำฮำล 

01.15 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินทริำ คำนธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีการศลุการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อย
แล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30  ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรมที่เมืองเดลลี เพื่อไม่ให้ท่านต้อง
นัง่หลบับนรถตลอด ไม่ล าบาก และ ไม่เหน่ือยเกินไป  
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็นต้นไป เดินทางถึงเวลา 00.15 น. *** 

 โรงแรม OMEGA HOTEL หรือเทียบเท่ำ,เมืองเดลลี 
  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่า จัยปูร์ หรือ 

จยัเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทนัสมยัสดุของรัฐราชสถาน ส่ิงที่น่าสนใจ
ในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ส่ิงก่อสร้างดัง้เดิม รวมทัง้ประตูเมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ นอกจากนีสี้ชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้เมืองนีเ้ป็นจุดหมายของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก  นบัว่า
เป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตส าหรับการท่องเที่ยวอินเดีย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  



 น ำท่ำนน่ังรถขึน้รถจ๊ีปขึน้สู่พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)  ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสำบเมำตำ 
(Maota)  สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 โดยรอบเป็นก าแพงขนาดใหญ่ หรือ ใช้เป็นป้อมปราการ เป็นสถาปัตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกนัระหว่างศิลปะฮินดแูละศิลปะราชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในก าแพง
คือส่วนของพระราชวงั ที่แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ โดยภายในเป็นหมู่พระที่นัง่ซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง, ท้องพระโรงส่วนพระองค์, พระต าหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดบักระจกส าหรับมหา
ราชา และ ต าหนกัอยู่บนชัน้สอง รวมถึงสวนจำร์บำค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลาง
ระหว่างอาคาร ,พระต าหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนักให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่าผ่านรางน า้ตกที่มีอยู่
โดยรอบภายในพระต าหนกั ท าให้ภายในต าหนกันีม้ีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทบัของราชปตุ มหาราชา และ
พระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต  

 
 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ตวัเมืองชยัปรุะ เพื่อชมพระรำชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวงัของมหำรำชใจสิงห์ (Jai 

Singh) พระราชวงั ถกูสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 
4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงัส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ 
และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่ส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ง
ได้รับการจารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน า้ขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ที่สดุในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน า้ที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่  7 ซึ่งบรรจุน า้
จากแม่น า้คงคาอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  



 

 หลงัจากนัน้น าท่านชมภายนอกของ ฮำวำ มำฮำล หรือ พระรำชวังสำยลม (Hawa Mahal) สร้างในปีค.ศ.1799 โดยมหำ
รำชำสะหวำย ประธำป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลำล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบนัสงูห้าชัน้และมี
ลกัษณะคล้ายรังผึง้สร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมชี่องหน้าต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลทุ าให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไป
ข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของชื่อ “Palace Of Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองชัยปุระ 



วันที่ 3 
ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน ำ้จันเบำรี - อักรำ – อัครำ ฟอร์ด - ทัช
มำฮำล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 

ของเมืองชยัปรุะ วดันีส้ร้างขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ 

พระวิหารแห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสขุนิรันดร์ ซึง่พระพิฆเนศวรช้างหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอว่าเป็นพระเจ้า

แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมัง่คัง่ วดัพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นที่นิยมมากที่สดุของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวอินเดีย

และชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านชม บ่อน ำ้จันเบำรี (Chand Baori) ซึง่เชื่อ

กันว่าถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพันกว่าปีมาแล้ว ตอนนัน้แคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร ่ารวยมาก เนื่องจากเป็น

เส้นทางสายส าคญัในการเดินทางไปยงัตะวนัออกกลาง ซึ่งพอเดินทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ท าให้เกิดการค้าขายขึน้ พอรวยแล้วก็

เร่ิมมีการลงทุนในการสร้างปราสาทราชวงัและป้อมปราการ แต่ด้วยความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทราย ที่มีความแห้ง

แล้งมาก น า้ฝนที่ตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่ งเติบโตมากับสายน า้อย่างเราๆ 

จินตนาการไม่ถกู มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธีสร้างบ่อน า้เพื่อกกัเก็บน า้ไว้ใช้ให้ได้นานที่สดุ  เพราะ

การเก็บน า้ไว้ใช้ก็ถือเป็นทัง้ความมัน่คงของชาติ การผ่อนคลาย และส่ิงส าคญัส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว 

ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายงัต้องการให้คนลงไปตกัน า้จากบ่อมาใช้ได้อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดบัน า้ลดต ่าติดก้นบ่อด้วย บ่อน า้

แชนด์ เบารี ที่ถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซน์สดุล า้ทุกส่วนทกุด้านของบ่อเป็นบนัไดเชื่อมถึงกนัทัง้หมด เพื่อให้คนเดินลงไปตกัน า้ได้

พร้อมกันหลายคน และตกัได้จนถึงหยดสดุท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึงประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดที่สร้างขึน้มานัน้

แบ่งเป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขัน้ นบัเป็นบ่อน า้ที่ลึกและใหญ่ที่สดุในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและ

การออกแบบก่อสร้าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลังจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองอัครำ (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจาก ในยุคสมัยที่ยงัเรียกชื่อว่า "ฮินดู

สถาน" เมื่อราวศตวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยรำชวงศ์โมกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครำ 

(Agra) ตัง้อยู่ริมแม่น ำ้ยมุนำ (Yamuna River)  เมืองที่เป็นสถานที่ตัง้ของอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรัก ทัชมำฮำล (Taj 

Mahal) หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรำรู้จักกันเป็นอย่ำงดี  
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 น ำท่ำนเข้ำชมอักรำฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสร้างโดยพระ

เจ้าอคับาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ได้มีการก่อสร้าง

เพิ่มเติมมาเร่ือย จนมาส าเร็จเสร็จสิน้ในรัชสมยัของพระเจ้ำชำห์จำฮำน (Shah Jahan) จนพระราชวงัแห่งนีม้ีขนาดใหญ่โต 

มีอาคารมากถึง 500 อาคาร น าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห์ ส่วนที่เป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหิน

ทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน า้ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมที่แตกต่างกนัของสามกษัตริย์ เข้า

ชมด้านในพระต าหนกัต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกลุที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอร์เซีย น าชม

ห้องที่ประทบัของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ ชมพระต าหนกั มาซมัมนั บร์ูช มีเฉลียงมขุแปดเหล่ียมซึง่สามารถ

มองเห็นชมทิวทศัน์ล าน า้ยมนุาและทชัมาฮาลได้ น าชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ที่ชัน้บนด้านหนึ่งเคยเป็นที่

ประดิษฐานบัลลังก์นกยูง (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมทัชมำฮำล (Taj Mahal) สถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สดุในโลก ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกและเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ที่ส าคญัของโลก สร้างขึน้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ำ
ชำห์จำฮำน (Shah Jahan) ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัช มำฮำล (Mumtaz Mahal) โดยสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1631 น าท่านเดินสู่
ประตูสสุานที่สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นที่รักที่จากไป น าท่านถ่ายรูปกบัลาน
น า้พุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลัง น าท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 
พระเจ้าชาห์จาฮนั ได้อยู่คู่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ช้เวลาก่อสร้างทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ล้านรูปี มี
การใช้ทองค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่ำ,เมืองอักรำ   

วันที่ 4 
อักรำ – เดลล ี– วัดอักชำรดำห์ม - ประตูชัย (India Gate) - ตลำดจันปำท 
– สนำมบนิ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียได้รับเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี” 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง  
 น าท่านเดินทางสู่วัดอักชำรดำห์ม (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นวิทยาลยัทางจิตวิญญาณ

และวฒันธรรม สถานที่ส าคญัประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ที่มี
ความซบัซ้อนแต่ก็ประณีตสวยงามสมค าร ่าลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่สร้างขึน้ใหม่แห่งศาสนาฮินดนูิกายสวามีนารายนั โดยชื่ออกั
ชารดาห์มมีความหมายว่า ที่พ านกัของพระเจ้าแห่งโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 แนวคิดการสร้างวดัมาจาก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผู้ปกครองศาสนาฮินดทูี่ 4แห่งนิกายสวามีนารายนั ที่มีประสงค์สร้างวดัใกล้แม่น า้ยมนุา และได้สร้างจนส าเร็จ
ในสมยัของผู้ปกครองที่ 5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย ดึงดูดเหล่าสาวกและนกัท่องเที่ยวให้มาบูชาและ
ชื่นชมความตระการตาของวัดแห่งนีม้ากมายในทุกๆปี ***กรณีท่ีวัดอักชารดาห์มปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการสลับ
โปรแกรมไปชมกุตุบมีนาร์แทน***  จากนัน้น าท่านผ่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่
เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้มประตแูห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมคล้ายประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน์ ซึง่มี
ความสงู 42 เมตร สร้างขึน้จากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศกัราชที่ 1931 บนพืน้ผิวของประตชูยัแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารที่
เสียชีวิตถกูแกะสลกัไว้ และบริเวณใต้โค้งประตจูะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดบัเพื่อเป็นการร าลกึถึงผู้ เสียชีวิตในสงคราม
อินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสต์ศกัราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชยัตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม น า
ท่านสู่ ตลำดจันปำท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย, 
เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไม้จนัทน์หมแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับ้าน ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไม่ไปตลาดจนั
ปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
01.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.30 น. *** 
07.15 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่กรุ๊ปเดือนเมษายน เป็นต้นไป เดินทางถึงเวลา 07.10 น. *** 
 

อัตรำค่ำบริกำร : India Here we go  
เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ต ำนำนรักทชัมำฮำล 5 วัน 3 คนื BY (XW) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัที่ :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 

วนัที่ :  18-22 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740 

วนัที่ :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740 

วนัที่ :  3-7 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  5-9 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 

วนัที่ :  10-14 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  12-16 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  17-21 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 



วนัที่ :  19-23 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  24-28 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  26-30 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740 

วนัที่ :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990 

วนัที่ :  2 – 6 เม.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  9 – 13 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 12,400 

วนัที่ :  30 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  12 – 16 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  21 – 25 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  2 – 6 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  23 – 27 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  2 – 6 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  23 – 27 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  11 – 15 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  25 – 29 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  3 – 7 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  24 – 28 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  8 – 12 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  13 – 17 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 

วนัที่ :  20 – 24 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำอินเดีย ท่ำนละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป 

 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระค่าบริการ 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 



3.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนำคำร สำขำ ชื่อบัญชี ประเภท หมำยเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บำงกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ำกัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สำขำย่อยเดอะมอลล์ บำงกะปิ นำงสำวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ามีน า้หนักเกินกว่าตามท่ี

สายการบินก าหนด ท่านต้องช าระเอง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใช้เวลา 5 วันท าการ ท่านละ 

1,800 บาท  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 

หมำยเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 



9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำอินเดีย Multiple แบบออนไลน์ 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำอินเดียส ำหรับผู้ ท่ีถือพำสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใสช่ดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  
สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  
ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


