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ราคาเร่ิมต้นเพยีง23,911.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ– เดลล–ี ชยัปรุะนครสชีมพ ู
วนัท่ี 2ชยัปรุะ - ฮาวามาฮาล– ปอ้มแอมเบอร์– วดัพระพิฆเนศ - ซิตีพ้าเลส 
วนัท่ี 3.  บอ่น า้จนัเบารี– อคัรา– ทชัมาฮาล - อคัราฟอร์ด 
วนัท่ี 4. กรุงนิวเดลล–ี วดัอกัชารดาห์ม– ประตชูยั– ตลาดจนัปาท - สนามบิน 
วนัท่ี 5.  กรุงเทพฯ 
 

ALL IN INDIA 
อนิเดียเดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ– เดลลี–ชัยปุระ นครสีชมพ ู

05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภูมิผู้ โดยสารขาออกชัน้  4 ประตู 3 เคาน์เตอร์D เช็คอินกรุ๊ปของการบินไทย ( Thai 
Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

07.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเดลลีโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ4.30ชม.)  
(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

09.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิราคานธีเมืองเดลลปีระเทศอินเดียผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
(เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองชยัปรุะนครแหง่ชยัชนะคนอินเดียเรียกเมอืงนีว้า่จยัปร์ูหรือจยัเปอร์รัฐราชสถานได้ช่ือวา่นครสี

ชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมอืงสชีมพก็ูเนื่องจากในปีค.ศ. 1876 มหาราชซารามซงิห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสัง่
ให้ประชาชนทาสชีมพทูบับนสปีนูเก่าของบ้านเรือนตนเองเพื่อแสดงถงึไมตรีจิตครัง้ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแหง่เวลส์ 
(Prince of Waies) เจ้าชายมกฎุราชกมุารขององักฤษซึง่ภายหลงัคือกษัตริย์เอด็เวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แหง่สหราช
อาณาจกัรและตอ่มารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคมุให้สิง่ก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าต้องทาสชีมพเูช่นเดิม
ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูย์กลางทางการค้าซึง่ทนัสมยัสดุของรัฐราชสถานสิง่ที่นา่สนใจในเมืองชยัปรุะคือผงัเมืองเกา่และ
สิง่ก่อสร้างดัง้เดิมรวมทัง้ประตเูมอืงซึง่ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนข้างสมบรูณ์นอกจากนีส้ชีมพขูองเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์จน
ท าให้เมืองนีเ้ป็นจดุหมายของนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK OCEAN HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที่2 ชัยปุระ - ฮาวามาฮาล–ป้อมแอมเบอร์–วัดพระพฆิเนศ- ซติีพ้าเลส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านชมเมืองชัยปุระน าท่านชมภายนอกฮาวามาฮาล(HAWA MAHAL)แปลว่าพระราชวงัแห่งสายลมเป็นพระราชวงั
ตัง้อยู่ในเมืองชัยปุระรัฐราชสถานประเทศอินเดียสร้างในปีค .ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวายประธาปสิงห์ (Maharaja 
SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาลชนัด์อสุถดั (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์
โดยมีสิง่ก่อสร้างที่โดดเดน่คือบริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบนัสงูห้าชัน้และมีลกัษณะคล้ายรังผึง้สร้างจากหินทรายสีแดงสด
ฉลหุินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลทุ าให้นางในฮาเร็ม
พระสนมที่อยูด้่านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็น
ช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของช่ือ“Palace Of Wind”  น าท่านเดินทางสูป่้อมอาเมร์หรือป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort)

ตัง้อยู่ที่เมืองอาเมร์ชานเมืองชยัปุระห่างจากเมืองชยัปรุะ 11 กิโลเมตรตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบสร้างโดยมหา
ราชามานสงิห์ที่ 1 ปอ้มปราการแห่งนีม้ีช่ือเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกนัระหว่างศิลปะฮินดแูละศิลปะราชปตุ
อนัเป็นเอกลกัษณ์สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกลเนื่องจากมีขนาดก าแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนาพร้อมประตู
ทางเข้าหลายแห่งถนนที่ปูด้วยหินหลายสายซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนความ
สวยงามของป้อมแอมเบอร์ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองที่แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้คัน่ด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายใน
เป็นหมูพ่ระที่นัง่ซึง่สร้างจากหินทรายสแีดงและหินออ่นหมูพ่ระที่นัง่ภายในปอ้มประกอบด้วย "ดิวนั-อิ-อมั" หรือท้องพระโรง, "ดิ
วนั-อิ-กสั" หรือท้องพระโรงสว่นพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระต าหนกัซึ่งเป็นห้องทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา) และ "จยั
มานดีร์" ซึง่เป็นต าหนกัอยู่บนชัน้สอง, "อารัมบกัห์" ซึ่งเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลางระหว่างอาคารและ 
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"สกุห์นิวาส" ซึ่งเป็นพระต าหนกัที่ใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนกัให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่าผ่านรางน า้ตกที่มีอยู่
โดยรอบภายในพระต าหนกัท าให้ภายในต าหนกันีม้ีอากาศเย็นอยูเ่สมอป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทบัของราชปตุมหาราชาและพระ
ราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวงัโดยรถจ๊ีป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ (Ganesh Temple)วดัพระพิฆเนศที่ช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมืองชยัปรุะวดันี ้

สร้างขึน้โดยSeth Jai Ram Paliwalในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบริเวณเนินเขาเล็กๆพระวิหารแห่งนี ้
เปรียบเสมือนชีวิตแหง่การค้นหาความสขุนิรันดร์ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็น
มงคลปัญญาความรู้และความมัง่คัง่วดัพระพิฆเนศแหง่นีเ้ป็นท่ีนิยมมากที่สดุของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวอินเดียและชาวต่างชาติ
เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอธัยาศยัจากนัน้น าท่านชมซิตีพ้าเลส (CITY PALACE)ซึ่งเดิมเป็นพระราชวงัของ
มหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวงัถกูสร้างขยายออกในสมยัหลงัปัจจุบนัได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์Sawai Man Singh 
Museum ประกอบด้วย 4 สว่นท่ีนา่สนใจคือสว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัสว่นท่ีสองเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงฉลอง
พระองค์ของกษัตริย์และมเหสซีึง่มกีารตดัเย็บอยา่งวิจิตรสว่นท่ีสามเป็นสว่นของอาวธุและชดุศกึสงครามที่จดัแสดงไว้อยา่งนา่
ทึ่งมากมายหลายหลากบางชิน้ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวงและส่วนที่สี่คือส่วนของศิลปะภาพวาดรูปถ่ายและราชรถพรม
โบราณซึง่ได้รับการจารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ตรงกลางอาคารมีหม้อน า้ขนาดมหมึา 2 ใบท าจากโลหะเงินสงู 1.50 เมตรมีขนาด
ใหญ่ที่สดุในโลกเช่ือกนัว่าเป็นหม้อน า้ที่กษัตริย์Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่  7 ซึ่งบรรจุ
น า้จากแมน่ า้คงคาอนัศกัดิ์สทิธ์ิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK OCEAN HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 บ่อน า้จันเบารี– อัครา – ทชัมาฮาล - อัคราฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

จากนัน้น าทา่นชมบ่อน า้จันเบารี (Chand Baori)ซึ่งเช่ือกนัว่าถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพนักว่าปีมาแล้วตอนนัน้
แคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร ่ารวยมากเนื่องจากเป็นเส้นทางสายส าคัญในการเดินทางไปยังตะวนัออกกลางซึ่งพอเดิน
ทางผา่นกนับอ่ยๆก็ท าให้เกิดการค้าขายขึน้พอรวยแล้วก็เร่ิมมีการลงทนุในการสร้างปราสาทราชวงัและป้อมปราการแต่ด้วย
ความที่ภมูิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งมากน า้ฝนที่ตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็วแบบที่คนไทยซึง่เติบโตมากบัสายน า้อยา่งเราๆจินตนาการไมถ่กูมหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธี
สร้างบ่อน า้เพื่อกักเก็บน า้ไว้ใช้ให้ได้นานที่สดุเพราะการเก็บน า้ไว้ใช้ก็ถือเป็นทัง้ความมัน่คงของชาติการผ่อนคลายและสิ่ง
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ส าคญัส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียวยิ่งไปกว่านัน้มหาราชายงัต้องการให้คนลงไปตกัน า้จากบ่อมาใช้ได้
อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดบัน า้ลดต ่าติดก้นบ่อด้วยบ่อน า้แชนด์เบารีที่ถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซน์สดุล า้ทกุสว่นทุกด้านของบ่อ
เป็นบนัไดเช่ือมถึงกันทัง้หมดเพื่อให้คนเดินลงไปตกัน า้ได้พร้อมกนัหลายคนและตกัได้จนถึงหยดสดุท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตกึ 10 ชัน้หรือ 33 เมตรตวับนัไดที่สร้างขึน้มานัน้แบ่งเป็น 13 ชัน้มีขัน้บนัไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขัน้นบัเป็นบ่อน า้ที่
ลกึและใหญ่ที่สดุในอินเดียที่มีความยิง่ใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสร้างหลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัไปยงัเมืองชยัปุ
ระจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา(Agra)เมืองที่เป็นสถานที่ตัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรักทชัมาฮาลและเคยเป็น
ศนูย์กลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศ์โมกลุอคัระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยงัเรียกวา่ "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองที่
ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนาทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอุตตรประเทศเป็นเมืองหลวงของรัฐอตุตรประเทศเมืองอคัระมี
ประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึง่ในเมืองที่มีประชากรหนาแนน่ท่ีสดุในรัฐอตุตรประเทศและอนัดบั
ที ่19 ในประเทศอินเดีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นเข้าชมทัชมาฮาล (TajMahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ที่ส าคญัของโลกซึง่อนสุรณ์สถานแหง่ความรัก

อนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮนัท่ีมีตอ่พระนางมมุตซัโดยสร้างขึน้ในปีค.ศ. 1631 ตอ่มาน าทา่นเดินสูป่ระตสูสุานที่
สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอทุิศและอาลยัต่อบคุคลอนัเป็นที่รักที่จากไปและน าท่านถ่ายรูปกบัลานน า้พทุี่มี
อาคารทชัมาฮาลอยูเ่บือ้งหลงัแล้วน าทา่นเข้าสูต่วัอาคารท่ีสร้างจากหินออ่นสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะท่ีประดบัลวดลาย
ด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆลงไปในเนือ้หินที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซียโดยอาคารตรง
กลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตซัมาฮาลและพระเจ้าชาห์
จาฮนัได้อยูคู่เ่คียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ช้เวลาก่อสร้างทัง้หมด 12 ปีโดยสิน้เงินไป 41 ล้านรูปีมีการใช้ทองค า
ประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆของอาคารหนกั 500 กิโลกรัมและใช้คนงานกว่า 20,000 คนต่อมาน าท่านเดินอ้อมไปด้านหลงัที่ติด
กบัแมน่ า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัข้ามจะมีพืน้ที่ขนาดใหญ่ถกูปรับดินแล้วโดยเลา่กนัว่าพระเจ้าชาห์จาฮนัเตรียมที่จะสร้างสสุาน
ของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทชัมาฮาลเพื่อที่จะอยู่เคี ยงข้างกันแต่ถูกออรังเซบยึด
อ านาจและน าตวัไปคมุขงัไว้ในปอ้มอกัราเสยีก่อน**เนื่องจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร์ กรณีที่เข้าทชัมาฮาลตรงกบัวนัศกุร์ ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์สลบัโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเข้าชมอัคราฟอร์ด (Agra Fort)แหล่งมรดกโลกทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสร้างโดยพระเจ้าอคับาร์มหาราชแห่ง
ราชวงศ์โมกุลเมื่อปีค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัที่ประทบัและเป็นป้อมปราการต่อมาพระโอรสคือพระเจ้าชาฮนักีร์และพระ
นดัดา (โอรสของพระเจ้าชาฮนักีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนีอ้ย่างใหญ่โตและน า
ทา่นเข้าชมปอ้มผา่นประตอู ามรรสงิห์เข้าสูส่ว่นท่ีเป็นพระราชวงัผา่นลานสวนประดบัอา่งหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรง
น า้ทา่นจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมที่แตกตา่งกนัของสามกษัตริย์น าท่านเข้าชมด้านในพระต าหนกัต่างๆ
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ที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซียแล้วน าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มี
เฉลยีงมขุซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทศัน์ล าน า้ยมนุาได้ตอ่มาน าชมห้องที่ประทบัของกษัตริย์,พระโอรส, พระธิดาและองค์ตา่งๆ
แล้วน าชมพระต าหนักมาซมัมนับูร์ชที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหน้าต่างเปิดกว้างที่สามารถมองเห็นทชัมาฮาลได้ในพระ
ต าหนกันีเ้องที่เลา่กนัวา่ชาห์จาฮนัถกูพระโอรสออรังเซบจองจ าขงัไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม์แล้วก็น าชมลาน
สวนประดบัดิวนัอีอาอ าที่ชัน้บนด้านหนึง่เคยเป็นท่ีประดิษฐานบลัลงัก์นกยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่
ลานสวนประดบัแหง่นีเ้องที่พระเจ้าชาห์จาฮนัได้พบรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตซัที่ได้น าสนิค้าเป็นสร้อยไขม่กุเข้ามาขายให้กบั
นางในฮาเร็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั TAJ VILAS HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 กรุงนิวเดลลี– วัดอักชารดาห์ม–ประตูชัย–ตลาดจันปาท -สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านเดินทางสู่กรุงนิวเดลลี(New Delhi)เมืองหลวงที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปีและเป็นศนูย์กลางการ

ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัรตอ่มาในปี 1857 องักฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดีย
และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่โกลกตัตาและได้ย้ายกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึง่ในปี 1911 หลงัจากอินเดียได้รับเอกราช

จากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้างเมืองใหมช่ื่อวา่“นิวเดลล”ี 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 

 น าทา่นเดินทางสูว่ัดอักชารดาห์ม (Akshardham)วดัแหง่ศาสนาฮินดทูี่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นวทิยาลยัทางจิตวิญญาณ
และวฒันธรรมสถานท่ีส าคญัประจ ากรุงนิวเดลแีหง่ประเทศอินเดยีออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดียที่มคีวาม
ซบัซ้อนแตก็่ปราณีตสวยงามสมค าร ่าลอืวดัแหง่นีเ้ป็นวดัที่สร้างขึน้ใหมแ่หง่ศาสนาฮินดนูิกายสวามีนารายนัโดยช่ืออกัชาร
ดาห์มมีความหมายวา่ที่พ านกัของพระเจ้าแหง่โลกสร้างแล้วเสร็จในปี2005 แนวคิดการสร้างวดัมาจาก
BrahmaswarupYogijiMaharajผู้ปกครองศาสนาฮินดทูี4่แหง่นิกายสวามีนารายนัท่ีมีประสงค์สร้างวดัใกล้แมน่ า้ยมนุาและได้
สร้างจนส าเร็จในสมยัของผู้ปกครองที่5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดียดงึดดูเหลา่สาวกและนกัทอ่งเที่ยวให้
มาบชูาและช่ืนชมความตระการตาของวดัแหง่นีม้ากมายในทกุๆปี***กรณีท่ีวดัอกัชารดาห์มปิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ
สลบัโปรแกรม***  จากนัน้ผา่นชมรัฐสภาราชปาติบาวาลซึง่เป็นวงแหวนสถานท่ีราชการตา่งๆมีตกึรัฐสภาอนัยิ่งใหญ่และเป็นท่ี
ท าการของรัฐบาลผา่นชมยา่นธุรกิจการค้าและยา่นท่ีอยูอ่าศยัของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคญัที่สดุของอินเดียน าทา่น
ผา่นชมประตูชัย (India Gate)เป็นอนสุรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญที่เสยีชีวิตจากการร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก
ครัง้ที1่ และสงครามอฟักานิสถานประตชูยัแหง่นีจ้ึงถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์แหง่หนึง่ของกรุงนวิเดลลโีดยซุ้มประตแูหง่นีม้ี
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สถาปัตยกรรมคล้ายประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวยีงจนัทน์ซึง่มีความสงู42 เมตรสร้างขึน้จากหนิทรายเมื่อปีคริสต์ศกัราชที่
1931 บนพืน้ผิวของประตชูยัแหง่นีจ้ะปรากฏรายนามของทหารทีเ่สยีชีวิตถกูแกะสลกัไว้และบริเวณใต้โค้งประตจูะปรากฏคบ
เพลงิที่ไฟไมเ่คยมอดดบัเพื่อเป็นการร าลกึถึงผู้ เสยีชีวติในสงครามอินเดีย-ปากีสถานเมื่อปีคริสต์ศกัราชที1่971 มีทหารยามเฝา้
บริเวณประตชูยัตลอดเวลาเพื่อปอ้งกนัการก่อวินาศกรรมจากนัน้น าทา่นสูต่ลาดจนัปาท(JanpathMarket)อิสระให้ทา่นเลอืก
ซือ้สนิค้าพืน้เมืองและงานหตัถกรรมตา่งๆเช่นผ้าไหมอินเดยี, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไม้จนัทน์หอมแกะสลกั, ของตกแตง่
ประดบับ้านฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
21.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบนินานาชาตอิินธิราคานธีกรุงนิวเดลล ี

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
00.20 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูส่นามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 316 
05.45 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯพมหานครโดยความสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: ALL IN INDIA 
อินเดียเดลลีชัยปุระทัชมาฮาล5 วัน3 คืนโดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

วนัท่ี :  27-31ธ.ค. 62                                                                                            27,911 27,911 27,911 3,900 12,900 
วนัท่ี :  28 ธ.ค. 62 -01ม.ค. 63                                                                                            27,911 27,911 27,911 3,900 12,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 
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 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดียท่านละ 3,000 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์5 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ท่าน และส าหรับบินภายในไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน า้หนกัตาม
สายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
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8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอนิเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 
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1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย2หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปกPassport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2x2 นิว้พืน้หลังสีขาวเท่านัน้จ านวน1ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเทา่นัน้รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุJPG, PNG, PDFขนาดไฟล์ไมเ่กิน2MB 
!! สว่นไฟล์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับกรุณาแปลงเป็นPDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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