
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาทวัร
พกัหองละ 

16– 21 พฤศจกิายน 2565 21

01– 06 ธนัวาคม 2565 23

08– 13 ธนัวาคม 2565 23

29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 25

30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 25

25– 30 มกราคม 2566 22

10– 15 กมุภาพนัธ 2566 22

24 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2566 22

02– 07 มนีาคม 2566 23

17– 22 มนีาคม 2566 22

24– 29 มนีาคม 2566 22

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 22

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 

 
 

วนัที� โปรแกรมทวัร์

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

2 
สนามบนิเดล ี– เมอืงชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล
โมตดุิงกร–ิอลัเบริต์ฮอลล ์

3 
เมืองชยัปุระ –ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท 
พระราชวงักลางนํ)า หรอื “Jal Mahal”  

4 เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล –อคัรา ฟอรท์ 

5 
เมอืงเดล ี– กุตบัมนีาร ์– ประตูเมอืงอนิเดยี 
ล ี

6 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

 

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม
ตัว๋เครือ่งบนิ

1,990 21,990 

3,990 23,990 

3,990 23,990 

5,990 25,990 

5,990 25,990 

22,990 22,990 

22,990 22,990 

22,990 22,990 

3,990 23,990 

22,990 22,990 

22,990 22,990 

22,990 22,990 

เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 

โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

เชา้ เที8ยง 

  

ฮาวา มาฮาล–ซติี)พาเลส–วดัพระพฆิเนศ 
  

ปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  – พระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ท
  

  

ประตูเมอืงอนิเดยี – ตลาดพื)นเมอืงจนัปาท – สนามบนิเด
  

  

อตัราคาบรกิาร 
ราคาทวัรไมรวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 
ราคา 

หองพกัเดีย่ว 

11,990 5,000 

13,990 5,000 

13,990 5,000 

15,990 6,000 

15,990 6,000 

12,990 5,000 

12,990 5,000 

12,990 5,000 

13,990 5,000 

12,990 5,000 

12,990 5,000 

12,990 5,000 

ทานละ 7,500 บาท 

 
โรงแรม 

 เยน็ 

  

 
Park Crimson Park, Jaipur 
หรอืเทยีบเท่า 

 
Park Crimson Park, Jaipur 
หรอืเทยีบเท่า 

 
Hotel Royale Regent, Agra 
หรอืเทยีบเท่า 

  

  



 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ8น และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคาบรกิารไมรวมคาวซีาอนิเดยีทานละ 1,500 บาท โดยชาํระพรอมมดัจาํรอบแรก 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 
23.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
 
Day2 สนามบินเดลี – เมืองชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี*พาเลส – วดัพระพิฆเนศ โมติดงุกิ– อลัเบิรต์ฮอลล ์

 
03.45 ออกเดินทางสู สนามบินเดลปีระเทศอินเดียโดยสายการบิน SPICEJETเที่ยวบินที่SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบินเดลีประเทศอินเดียผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของ

สนามบิน นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 
ช่ัวโมง) หรือ “นครแหงชัยชนะ” ไดรับการกลาวขนานนามวา “นครสีชมพู” โดยมี
ที่มาอันเกิดมาจากเม่ือในป ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram 
Singh) มีรับสั่งใหประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบานเรือนตนเอง เพื่อ
เปนการแสดงใหเห็นถึงไมตรีจิตในการตอนรับการมาเยือนของเจาชายแหงเวลส 
(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ตอมาภายหลังในยุคของ
กษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 7 (King Edward VII) แหงสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียไดมีการออกกฏหมายควบคุม
สิ่งกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกาใหมีการทาสีชมพูทั้งหมด เพราะเหตุนี้จึงทําใหสิ่งกอสรางภายในเมืองตางๆ 
กลายเปนสิ8งดงึดูดนกัทอ่งเที8ยวจากทั 8วทกุมมุโลกมาเยอืนยงัเมอืงนี) 

 

เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 นําทุกทานไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)หรือรูจักกันในนาม “พระราชวังแหงสายลม” ซึ่งถือไดวาเปนอีก
หนึ่งสถานที่สําคัญอีกหนึ่งแหง ของประเทศอินเดียที่จักตองมาเยือน พระราชวังแหงนี้ตั้งอยูในเขตเมืองชัยปุระ 
ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดรับ
การออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกที่ช่ือวา ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งสถาปตยกรรมของฮาวา มาฮาล 
ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาช้ัน และมีลักษณะคลายรัง
ผึ้ง ที่สรางมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทั้งยังมีการฉลุหินทําใหเปนชองหนาตางมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทํา
ใหพระราชวังแหงนี้มีชองหนาตางถึง 953 บาน แตหนาตางของพระราชวังจะถูกสรางปดไวดวยหินทรายฉลุ ทํา
ใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองผานขางในมาดานนอกได แตคนจากทางดานนอกจะไม
สามารถมองผานเขามาดานในได และที่สําคัญดวยลักษณะการสรางแบบนี้ทําใหเกิดชองแสงและชองลม ซึ่งเปน
ที่มาของ “พระราชวังแหงสายลม” 

 
นําทานเดินทางสู ซิตี้ พาเลซ (City Palace)หรือที่รูจักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตั้งอยูบริเวณถนน ฮาวา มา
ฮาลบาซาร (Hawa Mahal Bazar) สรางขึ้นในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงหที่ 2 เดิมพระราชวังนี้เปน
พระราชวังของ มหาราชใจสิงห แตปจจุบันนี้พระราชวังแหงนี้กลายเปนพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh 
Museum ภายในพิพิธภัณฑมีหลายจุดที่นาสนใจ ประกอบไปดวย 4 จุดดวยกัน ไดแก จุดที่หนึ่งคือในสวน
พระราชวัง จุดที่สองในสวนของพิพิธภัณฑ (ที่จัดแสดงเกี่ยวกับฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ที่แสดงให
เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บไดอยางสวยงาม) จุดที่สามในสวนของจําพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และใน
จุดที่สี่ จะแสดงในสวนของศิลปะของภาพวาด ภาพถาย ราชรถ และพรมโบราณ ที่ไดรับการจารึกไวใน
ประวัติศาสตร และอีกหนึ่งไฮทไลทคือหมอน้ําขนาดใหญมหึมา จํานวน 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือ
ไดวาใหญที่สุดในโลก 
 



 
 
 
นําทานเดินทางไปยัง วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ
ศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคล ภูมิปญญาความรูและความม่ังคั่ง เปนที่เคารพบูชาที่นิยมมาก
ที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวตางชาติ
 

 จากนั้นนําทานเย่ียมชม อัลเบิรตฮอลล 
สถาปตยกรรมของอังกฤษ ดานในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุมนอยในราชสถานรวมถึงหองสมุดและภาพวาดแบบ
ยอสวน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลใหชม

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Park Crimson Park, Jaipur ระดับ 

 
 

Day3 เมืองชยัปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 

นําทานเดินทางสู ปอมปราการแอมเบอร ฟอรด 
เหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สรางในสมัยศตวรรษที่ 
(Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งใหมีการสรางปอมปราการขึ้นในป ค
ไดมีการบูรณะมาเปนเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แหงนี้มีความโดดเดน สวยงา
หนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาสไดมาเยือนอินเดียแลวไมควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยูบนผา
หินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งปอมปราการแอมเบอร  ฟอรดยังมีช่ือเสียงทางดาน
สถาปตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหวางศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทํา
ใหที่แหงนี้มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งทุกทาน ยังสามารถมองเห็นปอมปราการไดจาก
ระยะทางไกล ดวยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญและมีความแนนหนา พรอม
ประตูทางเขาหลายแหง ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทานสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได
อยางชัดเจน เม่ือมองจากบนปอมปราการ 

Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกคาตองการขี่ชาง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร ฟอรดสามารถแจงทางหัวหนา
ทัวรได โดยเพิ่มเงินทานละ ประมาณ 
 
ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร ฟอรด
ละช้ันจะคั่นดวยทางเดิน ภายในเปนหมูพระที่นั่ง สรางจากหินทรายสีแดงและหินออน 
หมูพระที่นั่งภายในปอม ประกอบดวยทองพระโรง ทองพระโรงสวนพระองค พระ
ตําหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยูบนช้ันสอง สวนสวย
จัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหวางอาคาร และพระตําหนักที่ใชการปรับอากาศ
ภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเปาผานรางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบ เพราะ
เหตุนี้จึงทําใหภายในตําหนักนี้มีอากาศเย็นอยูเสมอ
 
 
 
 
 
 

 
 

วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิหนึ่งในวัดพระพิฆเนศที่ใหฐที่สุดในเมืองชัยปุระ 
ศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคล ภูมิปญญาความรูและความม่ังคั่ง เปนที่เคารพบูชาที่นิยมมาก
ที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวตางชาติ 

อัลเบิรตฮอลล (Albert Hall)หรือพิพิธภัณฑกลางของเมืองชัยปุระสรางตาม
สถาปตยกรรมของอังกฤษ ดานในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุมนอยในราชสถานรวมถึงหองสมุดและภาพวาดแบบ

ในสมัยของโมกุลใหชม 

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ –พระราชวงักลางนํ*า

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ปอมปราการแอมเบอร ฟอรด (Amber Fort)ตั้งอยูที่ เมืองอาเมร หางจากเมือง ชัยปุระไปทางทศิ
กิโลเมตร สรางในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงหที่ 

ทรงรับสั่งใหมีการสรางปอมปราการขึ้นในป ค.ศ. 1592 และ
ไดมีการบูรณะมาเปนเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แหงนี้มีความโดดเดน สวยงามเปนอีก
หนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาสไดมาเยือนอินเดียแลวไมควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยูบนผา
หินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งปอมปราการแอมเบอร  ฟอรดยังมีช่ือเสียงทางดาน
สถาปตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหวางศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทํา

ะตัว อีกทั้งทุกทาน ยังสามารถมองเห็นปอมปราการไดจาก
ระยะทางไกล ดวยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญและมีความแนนหนา พรอม
ประตูทางเขาหลายแหง ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทานสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได
อยางชัดเจน เม่ือมองจากบนปอมปราการ พิเศษ!! นําทุกทานนั่งรถจ๊ิบเพื่อขึ้นไปยังสวนของพระราชวัง

กรณีที่ลูกคาตองการขี่ชาง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร ฟอรดสามารถแจงทางหัวหนา
ทัวรได โดยเพิ่มเงินทานละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว 

พระราชวังแอมเบอร ฟอรดภายในแบงเปนทั้งหมดได 4 ช้ัน แต
ละช้ันจะคั่นดวยทางเดิน ภายในเปนหมูพระที่นั่ง สรางจากหินทรายสีแดงและหินออน 
หมูพระที่นั่งภายในปอม ประกอบดวยทองพระโรง ทองพระโรงสวนพระองค พระ
ตําหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยูบนช้ันสอง สวนสวย

ดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหวางอาคาร และพระตําหนักที่ใชการปรับอากาศ
ภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเปาผานรางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบ เพราะ
เหตุนี้จึงทําใหภายในตําหนักนี้มีอากาศเย็นอยูเสมอ 

ศที่ใหฐที่สุดในเมืองชัยปุระ “พระพิฆเนศ”ใน
ศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคล ภูมิปญญาความรูและความม่ังคั่ง เปนที่เคารพบูชาที่นิยมมาก

หรือพิพิธภัณฑกลางของเมืองชัยปุระสรางตาม
สถาปตยกรรมของอังกฤษ ดานในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุมนอยในราชสถานรวมถึงหองสมุดและภาพวาดแบบ

พระราชวงักลางนํ*า หรอื “Jal Mahal” 

เมืองอาเมร หางจากเมือง ชัยปุระไปทางทศิ
โดยมหาราชา มาน สิงหที่ 1 

และ
มเปนอีก

หนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาสไดมาเยือนอินเดียแลวไมควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยูบนผา
หินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งปอมปราการแอมเบอร  ฟอรดยังมีช่ือเสียงทางดาน
สถาปตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหวางศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทํา

ะตัว อีกทั้งทุกทาน ยังสามารถมองเห็นปอมปราการไดจาก
ระยะทางไกล ดวยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญและมีความแนนหนา พรอม
ประตูทางเขาหลายแหง ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทานสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได

กทานนั่งรถจ๊ิบเพื่อขึ้นไปยังสวนของพระราชวัง 

กรณีที่ลูกคาตองการขี่ชาง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร ฟอรดสามารถแจงทางหัวหนา

ช้ัน แต
ละช้ันจะคั่นดวยทางเดิน ภายในเปนหมูพระที่นั่ง สรางจากหินทรายสีแดงและหินออน 
หมูพระที่นั่งภายในปอม ประกอบดวยทองพระโรง ทองพระโรงสวนพระองค พระ
ตําหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยูบนช้ันสอง สวนสวย

ดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหวางอาคาร และพระตําหนักที่ใชการปรับอากาศ
ภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเปาผานรางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบ เพราะ



 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

นําทานชม พระราชวังกลางน้ํา หรือ “Jal Mahal”ตั้งอยูกลาง ทะเลสาบมันสาคร 

(Man Sagar) ใกลๆกับเมืองชัยปุระ สรางขึ้นโดย มหาราชาสะหวายจัยสิงหที่ 2 

(Maharaja Sawai Jai Singh II) ดวยสถาปตยกรรมราชปุตและโมกุลที่สวยงาม
และประณีต ความโดดเดนของพระราชวังแหงนี้คือ ตั้งอยูกลางทะเลสาบ และมี
เทือกเขานหารการหตั้งอยูเบื้องหลัง ทําใหที่นี่สวยงามแมตัวพระราชวังจะมีถึง 5 
ช้ันดวยกัน แตในขณะที่น้ําขึ้นสูง ทั้ง 4 ช้ันของพระราชวังจะจมอยูใตน้ํา เหลือ
เพียงช้ันที่ 5 ที่เราจะสามารถมองเห็นได เปนจุดทองเที่ยวและถายรูปที่สวยงามใกล
นครชัยปุระ 

คํ8า บรกิารอาหารคํ8า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที8 Park Crimson Park, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

Day4 เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทุกทานเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย มีช่ือเรียกวา “ฮินดูสถาน” อัครา เปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐ
อุตตรประเทศมีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่สําคัญเมืองอัครา
ถือวาเปนสถานที่ตั้ง “อนุสรณสถานแหงความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทัชมาฮาล (Taj Mahal)หรืออนุสรณสถานแหงความรัก สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคปจจุบัน ที่
ถือไดวาเปนแหลงกอเกิดพลังแหงความรัก ที่เปนแรงบันดาลใจใหใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเปนสุสานหินออน
ที่ผูคนตางยกยองใหเปนสถาปตยกรรมแหงความรักที่งดงาม และย่ิงใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน ทัชมา
ฮาล ถือวาเปนแหลงมรดกโลก 1 ใน 7  

สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญ ที่บอกเลาเกี่ยวกับความรักที่เปนอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัช สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหนาทัวร นําทุกทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคําอุทิศ 
และไวอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จากไป พรอมกับนําทุกทานถายรูปภาพกับลานน้ําพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู
เบื้องหลัง พาทุกทานเย่ียมชมภายในอาคารที่มีการสรางมาจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการ
ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเนื้อหินถือไดวาเปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกที่ออกแบบ
โดยชางจากเปอรเซีย อาคารตรงกลางเปนรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสาลอมรอบ ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของ
พระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจาชาหจาฮัน ที่ไดอยูคูเคียงกันตลอดช่ัวนิรันดร  

 
 
 
 
 



 
 
นําทานเดินทางสู อัครา ฟอรท (Agra Fort)อีกหนึ่งสถานที่แหลงมรดกโลกที่ควรคาแกการมาเยือน อัครา ฟอรท 
พระราชวังที่ถือวาย่ิงใหญ เพราะใชเวลาในการสรางยาวนานถึงสามยุคดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล 
เปนกําแพงสองช้ันและปอมอาคารทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม สถาปตยกรรม
ตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอัคบาร และที่แหงนี้ยังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล พระองคใช
เวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผานแมน้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยู
อยางนิรันดร 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักที่ Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day5 เมืองเดลี – กตุบัมีนาร ์– ประตเูมืองอินเดีย – ตลาดพื*นเมืองจนัปาท – สนามบินเดลี 

 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเดลี (Delhi)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมือง
หลวงของประเทศอินเดีย ถือเปนเมืองที่เปนศูนยกลางดานการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลก แบงออกเปน 2 เขต ไดแก เขตเดลีเกา และเขต
นิวเดลีใหม หรือนิวเดลี ซึ่งที่นี่ประกอบไปดวยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ สวน 
รานคา การแสดง อาหาร หมูบานเกาแก หมูโบราณสถาน 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานเดินทางสู กุตับมีนาร (Qutub Minar)หอคอยสุเหราที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยูในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 

72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดแหงหนึ่งของกรุงนิวเดลี ไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดก

โลก เม่ือป ค.ศ. 1993 สรางดวยหินทรายแดง (เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินออนเปนทรงเสาสูงปลายฐาน

กวาง 14 เมตรเศษ สวนช้ันบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ช้ัน) ภายในมี

บันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น 

นําทานเดินทางสู ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)ประตูเมืองแหงนี้สูง 43.3 เมตร ซุมโคงของประตูกวาง 9.1 เมตร 

สูง 22.8 เมตร สรางโดยใชหินทรายแดงแทงทึบ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสําคัญตาง ๆ ถูกสรางขึ้น
เพื่อเปนอนุสาวรียของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแหงนี้จะเห็นลายสลักช่ือของทหารที่
ตายในสนามรบ โดยช่ือที่สลักไวเปนช่ือของทหารและขาราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที่

พลีชีพในสงครามชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน คร้ังที่ 3 ดานบนยอดของประตูสรางเพื่อ
อุทิศใหแกทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรรองรอย 

พาทานชอปปง ตลาดพื้นเมืองจันปาททุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคาพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผาพันคอ 
เสื้อผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองเงิน ของตกแตงบานสไตลอินเดีย ของแฮนดเมด ราคาถูก รับรองวาทุกทานจะไม
ผิดหวังเพราะที่ตลาดแหงนี้เปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย 

 

 



 

 

 

21.10 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน SPICEJETเที่ยวบินที่ SG740 
 
Day6 สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนที8เหลอื 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั )น 
2. อตัราค่าบรกิารนี) จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึ)นไป ในแต่ละคณะ กรณีที8มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนที8กาํหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลื8อนการเดนิทาง หรอืเปลี8ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ8มขึ)น เพื8อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที8ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั aวเครื8องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที8เจา้หน้าที8ทุกครั )งก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เนื8องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี8ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจา้หน้าที8เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั )น 

4. นักท่องเที8ยวที8ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื8อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที8ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ̂นการขอวซ่ีาประเภทอื8นซึ8งอาจมค่ีาใชจ้่าย
เพิ8ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที8ยวหากนกัท่องเที8ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื)อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิ8มเตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที8ภาครฐัทั )งไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื)อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี)ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี8ยวกบั การยื8นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที8ท่านควรทราบ  
1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการยื8นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านั )น กรณีที8ท่านไม่สามารถยื8นวซ่ีาพร้อมคณะได้ จะต้องยื8นก่อน 

หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใชจ้่ายที8เกดิขึ)นตามจรงิทั )งหมด เช่น 
ค่าบตัรโดยสารโดยเครื8องบนิ (ตั aว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เนื8องจากท่านยื8นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกติทั 8วไปคอื 7 วนัทําการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์) ทั )งนี) ขึ)นอยู่กบั
จาํนวนผูส้มคัรในช่วงนั )นๆ ซึ8งหากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเที8ยว ที8มผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื8นขอวซ่ีาท่องเที8ยวประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกที8มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื8นขอวซ่ีาที8ไดก้ล่าวมานี) เป็นเพยีงขอ้มลูเบื)องตน้ที8ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ)นจากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ที8ดุลยพนิิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

 
 
 
 



 
 
 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ8มเตมิ จากที8ไดแ้จง้ไว ้ขึ)นอยู่กบัการพจิารณาของ
เจา้หน้าที8 และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น
เกี8ยวขอ้งใดๆทั )งสิ)น ทั )งนี)บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านั )น อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทตูไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื8นวซ่ีา และมสีทิธิไ̂ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื8อขอยื8นวซ่ีาท่องเที8ยวประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางที8ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที8มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็น
รปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF.(รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้าน
คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ตํ8ากว่า2 
หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ)ว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสี8เหลี8ยมจตุัรสั) จํานวน 
2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื)นสขีาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซํ)ากบัวีซ่า
ประเทศอื8นๆที8เคยไดร้บั เท่านั )น  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา จําเป็นต้องม ี
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศที8ออก
โดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบ้าน ทั )ง
ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบับิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที8ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบัมารดา จาํเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที8ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวซีาประเทศ อินเดยี 

** กรณุากรอกขอมลูทัง้หมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวซีาของทานเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................................................................................
.. 
สถานะภาพ □ โสด    □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □หมาย  □ หยา    

□แตงงานจดทะเบียนสมรส 
ช่ือ-นามสกุล คูสมรส....................................................สถานที่เกิด......................................................
สัญชาติ…………………. 

ชื่อ-นามสกุล บดิา ........................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ....................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ทีอ่ยูตามทะเบยีนบาน....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................รหัสไปรษณีย................................................. 

ทีอ่ยูปจจุบนั........................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................เบอรมอืถอื....................................................... 

ชื่อสถานทีท่ํางาน / สถานศึกษา...........................................................................ตําแหนงงาน.................................... 

ทีอ่ยูสถานทีท่ํางาน / สถานศกึษา................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................. 

*** ในกรณทีีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู สถานที่ทาํงาน เนือ่งจากเปนเงือ่นไขของสถานทตู *** 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □  เคย  □  ไมเคย 
ถาเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา 
......................................................................................................................................................................... 
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมามากอนหรือไม (กลุมประเทศ SAARC ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน 
เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถาเคย กรุณาระบุปที่..................สถานที่/เมือง......................................ระยะเวลาที่พํานัก..........................วัน 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพํานักอยู ณ ประเทศอินเดีย 
 ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู
....................................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท........................................... 

(กรณุาแจงเบอรทีส่ามารถตดิตอไดโดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการ

ดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


