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ทัวรอินเดีย India Here we go เสนหแหงนครสชีมพู กับ ตํานาน
รักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (XW) 
ฮาวา มาฮาล   วัดพระพิฆเนศ   พระราชวังหลวง   ทัชมาฮาล 
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กอนไปอินเดีย มารูจกัอินเดียกันสักนิด จะไดเที่ยวไดสนุก สบายใจ และ เขาใจ 
เริ่มจากอาหารอินเดีย อาหารอินเดียมีสวนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ
ผลไม มันอาจจะยากสักหนอยกับคนที่ไมถนัดอาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศ เพราะอาหารอินเดีย
ขนานแทนั้นจะมีกลิ่นเครื่องเทศชัดเจน สีอาหารที่เขมขน จริงๆแลวเครื่องเทศตางๆ ที่ใชปรุง
อาหารก็ไมตางกับที่เราคุนเคยใชปรุงอาหารในบานเรา ซึ่งแตละตัวจะมีสรรพคุณที่ดีตอรางกาย
ทั้งนั้น เชน ขมิ้น (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป�ยกั้ก (star anise),พริก 
(chillies) ,พริกไทยดํา (black pepper),ลูกผักชี (coriander seeds),กระเทียม (garlic) 
ฯลฯ ใครหลายคนอาจยังไมเคยลองทาน อยากใหลองทานดู ถือวาเปนการเปดประสบการณ
ใหม 
เรื่องกลิ่นประจําตัว ก็มีใหพบเจอไดตลอด แตก็ไมใชทุกๆคนจะมีกลิ่นที่รัญจวนขนาดนั้น ก็เมื่อ
ทานแตอาหารทีม่ีกลิ่นเครื่องเทศแรงทุกมื้อ ทุกวัน ก็เลยสงผลออกมาบาง  
การเขาหองนํ้าตามที่สาธารณะ ก็มีใหเขาและอันนี้มันก็ไมไดแย ยิ่งถาไดเขาตามราน Café ก็
จะไดเขาหองน้ําดีๆ ขึ้นมาอีกหนอย แนะนําพกทิชชูเปยก ทิชชูแหง หรือ ถากังวลมากหนอยก็พก
แอลกฮออลเจล ไปดวย คราวน้ีสบายใจตลอดการเดินทาง 
ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มักมีคนเขามาขายของแบบระยะประชิด ก็แค Just Say No 
เสียงดัง ฟงชัด ไปเทานั้น ไมตองกลัว เคาไมโกรธ คนอินเดียคอนขางใจดี แถมยิ้มงาย และยัง
ชอบขอถายรูปดวย  ก็ถายคูกันเปนความทรงจํากันสักนิด 
ตามทองถนน เคาชอบบีบแตร ถนนโลงๆยังบีบบแตร และบนทางถนนไมใชจะแนนไปดวยรถ
เพียงอยางเดียว ชาง มา วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ยังมี แปลกตาดี ไมตองเขาสวน
สัตวก็มีใหชม 
สภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากเปนประเทศที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 7 ของ
โลก โดยทางตอนเหนือจะอยูในเขตหนาว เชน เมืองเลห ลาดักฮ (Leh Ladakh),เมืองอัครา 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วนัที� �   เดลลี – ชยัปรุะ – พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ - พระราชวงัหลวง – ฮาวา มาฮาล 
วนัที� �   ชยัปรุะ – วดัพระพิฆเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทชัมาฮาล 
วนัที� �.  อกัรา – เดลลี – กตุบุมีนาร ์- ประตชูยั (India Gate) – สนามบิน 
วนัที� �.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 



 

 

(Agra) ,เมืองศรีนาคา (Srinagar), เมืองชัยปุระ (Jaipur) ,เมืองเดลลี (Deli) ,เมืองพาราณสี 
(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมีแมนํ้าสายใหญไหลผาน คือ แมนํ้าสินธุและคงคา จึงอุดมสมบูรณ
กวาตอนใต ขณะที ่ตอนใตอยู ในเขตรอน เชน เมืองบังกาลอร (Bangalore),เมืองมุมไบ 
(Mumbai),เม ืองเชนไน (Chennai),เม ืองกาญจีป ุรัม (Kanchipuram),เม ืองตัญชาว ูร  
(Thanjavur) ฯลฯ และอินเดียสามารถเที่ยวไดทั ้งป มีเสนหแตกตางกันตามฤดูกาล สนุก 
ตื่นเตนและมีความหลากหลายมาก 
ฤดูรอน – ชวงระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยูราว 30-35 องศา 
ฤดูฝน – ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยูราว 25 องศา  
ฤดูหนาว – ชวงระหวางเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยูราว 10-20 องศา ในบาง
พื้นท่ีมีหิมะตก และ อุณหภูมิติดลบเลยก็ม ี
แลวใครที่เหมาะจะมาเยือน ใชวาจะมีแตสายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแตคุณลุง คุณป�า
เทานั้น ที่จะเหมาะมาเที่ยวอินเดีย จริงๆแลววัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรูป
สวยๆ ประกาศใหโลกรู ก็ไมควรพลาด มสีัญญาณอินเตอรเน็ตเขาถึงแถบทั่วทุกที่ของประเทศ  
แถมตอนน้ีคาวีซาปรับราคาลงมา จายแคเบาๆ จะดีไปไหนอีก แบบน้ีไมไปไมไดแลว   
เมื่อคุณเขาใจความเปนอินเดีย แลวคุณจะหลงรักดินแดนภารตะแหงน้ี 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 
เคานเตอร 3 ประตู 3-4 สายการบินนกสกูต (NokScoot) โดยมีเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

22.30 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ 
XW306 (ใชเวลาบินประมาณ 4.10 ชั่วโมง) (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

วันที่ 2 เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอรฟอรท - พระราชวังหลวง –  
ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธ ีประเทศอินเดีย นําทานผานพิธี
การศุลการกรและรบักระเป�าเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30  



 

 

ชั่วโมง) จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรมที่เมืองเดลลี เพ่ือไมใหทานตองน่ังหลับ
บนรถตลอด ไมลําบาก และ ไมเหน่ือยเกินไป  

 โรงแรม Delhi  Hotel หรือเทียบเทา,เมืองเดลลี 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คน
อินเดียเรียกเมืองนี้วา จัยปูร หรือ จัยเปอร รัฐราชสถานไดชื่อวา นครสีชมพู (Pink 
city) เปนศูนยกลางทางการคาซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งที่นาสนใจในเมืองชัย
ปุระคือ ผังเมืองที่เปนระเบียบเรียบรอย และ สิ่งกอสรางดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่ง
ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเปนเอกลักษณ จน
ทําใหเมืองนี้เปนจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก  นับวาเปนหนึ่งในเมืองยอดฮิต
สําหรับการทองเที่ยวอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานนั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสูพระราชวังแอมเบอรฟอรท (Amber Fort)  ตั้งโดดเดน

อยู บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota)  สรางโดยมหาราชา มาน สิงหที่ 1 
โดยรอบเปนกําแพงขนาดใหญ หรือ ใชเปนป�อมปราการ เปนสถาปตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเปนเอกลักษณ ความสวยงามของ
ป�อมแอมเบอร ซอนอยูภายในกําแพงคือสวนของพระราชวัง ที่แบงเปนทั้งหมด 4 ชั้น 
โดยภายในเปนหมูพระที่นั่งซึ่งสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมูพระที่นั่งภายใน
ป�อม ประกอบดวยทองพระโรง, ทองพระโรงสวนพระองค, พระตําหนักซึ่งเปนหองทรง
ประดับกระจกสําหรับมหาราชา และ ตําหนักอยู บนชั ้นสอง รวมถึงสวนจารบาค 
(Charbagh) ซึ่งเปนสวนสวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหวางอาคาร ,
พระตําหนักที่ใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป�าผาน
รางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ 
ป�อมน้ีเคยเปนที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศของอาเมรในอดีต  

 



 

 

 จากนั้นนําทานเขาสูตัวเมืองชัยปุระ เพื่อชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งเดิม
เปนพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรางขยายออกใน
สมั ยหลั ง  ป  จ จ ุ บั น  ไ ด  ร วบ เป  นพิ พิ ธ ภัณฑ  Sawai Man Singh Museum 
ประกอบดวย 4 สวนที่นาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนที่สองเปนสวน
ของพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอยาง
วิจิตร สวนที ่สามเปนสวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที ่จัดแสดงไวอยางนาทึ่ง
มากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เปนอาวุธไดอยางนาพิศวง และสวนที่สี่ คือสวนของ
ศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร 
ตรงกลางอาคารมีหมอนํ้าขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาด
ใหญที่สุดในโลก เชื ่อกันวาเปนหมอนํ้าที่กษัตริย Madho Singh ไดรับมาจากงาน
ราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวิรดที ่7 ซึ่งบรรจุน้ําจากแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ ์ 
 

 
 



 

 

 หลังจากนั้นนําทานชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (Hawa 
Mahal) สรางในปค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja 
Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ โดยมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนคือ บริเวณ
ดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจากหินทรายสีแดงสด
ฉลุหินใหเปนชองหนาตางลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 953 บางแตปด
ไวดวยหินทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขางนอก
ไดโดยที่คนภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและ
ชองลมจนเปนที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 

วันที่ 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ -  อักรา – อัครา ฟอรด - ทัชมาฮาล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูวัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัด
พระพิฆเนศที่ช่ือเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai 



 

 

Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษที ่18 ตั้งอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงนี้เปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซึ่งพระพิฆเนศวรชางหัว
เทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา ความรู และความมั่ง
คั ่ง วัดพระพิฆเนศแหงนี ้เปนที ่นิยมมากที ่สุดของนักทองเที ่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวตางชาติ เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียตอ
จาก ในยุคสมัยที่ยังเรียกชื่อวา "ฮินดูสถาน" เมื่อราวศตวรรษที่ 16 เปนศูนยกลาง
ปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล  (Mughal Empire India)  เมืองอัครา 
(Agra) ตั้งอยูริมแมนํ้ายมุนา (Yamuna River)  เมืองที่เปนสถานที่ตั้งของอนุสรณ
สถานแหงความรัก ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกที่เรา
รูจักกันเปนอยางดี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานเขาชมอักราฟอรด (Agra Fort) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 

1983 ทิ่ติดริมแมนํ้ายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เมื่อป 
ค.ศ. 1565 เปนทั้งพระราชวังที่ประทับและเปนป�อมปราการ ไดมีการกอสรางเพิ่มเติม
มาเรื่อย จนมาสําเร็จเสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระเจาชาหจาฮาน (Shah Jahan) จน
พระราชวังแหงนี้มีขนาดใหญโต มีอาคารมากถึง 500 อาคาร นําทานเขาชมป�อมผาน
ประตู อํามรรสิงห สวนที่เปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาด



 

 

ยักษสําหรับสรงนํ้า ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกัน
ของสามกษัตริย เขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที ่มี
อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย นําชมหองที่ประทับของกษัตริย 
,พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ ชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช มีเฉลียงมุขแปด
เหลี ่ยมซึ ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลํานํ ้ายมุนาและทัชมาฮาลได นําชมบริวเณ 
Diwan-i-Am หรือ ทองพระโรง ที่ช้ันบนดานหน่ึงเคยเปนที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูง 
(Peacock Throne) อันยิ่งใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนําทานเขาชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) สถาปตยกรรมแหงความรักที่สวย
ที่สุดในโลก ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกและเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญ
ของโลก สรางขึ้นเปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาห
จาฮาน (Shah Jahan) ที่มีตอพระมเหสีมุมตัช มาฮาล (Mumtaz Mahal) โดย
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1631 นําทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปน
ถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จากไป นําทานถายรูปกับลานนํ้าพุที ่มี
อาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง นําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์
จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เปน
สถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลางจะ
เปนรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอมรอบ  ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนาง
มุมตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดร  ทัชมาฮาลแหง



 

 

นี้ใชเวลากอสรางทั้งหมด 12 ป โดยสิ้นเงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคําประดับ
ตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเทา,เมืองอักรา   

วันที่ 4 อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางเขาสูกรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 

5,000 ป และเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร 
ตอมาในป 1857 อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและไดยาย
เมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา และไดยายกลับมาเปนเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในป 1911 
หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในป 1947 ก็ไดมีการสรางสถานที่ทํา
การราชการโดยสรางเมืองใหมชื่อวา “นิวเดลล”ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 นําทานเขาชมกุตุบมีนาร (Qutb Minar) เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดแหงหนึ่งของ

กรุงนิวเดลี ไดรับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เปนหอสูงที่สรางดวยหินทรายแดง 



 

 

(เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินออนเปนทรงเสาสูงปลายฐานกวาง 14 เมตรเศษ 
สวนชั้นบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) 
จากน้ันนําทานผานชม ประตูชัย (India Gate) เปนอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญ
ที ่เสียชีวิตจากการร วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั ้งที่ 1 และสงคราม
อัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเปนสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลล ีโดยซุม
ประตูแหงน้ีมีสถาปตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน ซึ่งมีความ
สูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปคริสตศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชัย
แหงนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะ
ปรากฏคบเพลิงที่ไฟไมเคยมอดดับเพื่อเปนการรําลึกถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-
ปากีสถาน เมื่อปคริสตศักราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ�าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อ
ป�องกันการกอวินาศกรรม นําทานสู ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญ
มณี, ไมจันทนหมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงไมไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
01.55 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ 

XW305  
07.15 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ : India Here we go  
เสนหแหงนครสชีมพ ูกับ ตํานานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY (XW) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ :  7-11 พ.ย. 62                                                                                          17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  14-18 พ.ย. 62                                                                                          17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  21-25 พ.ย. 62                                                                                          17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62                                                                                          17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  5-9  ธ.ค. 62                                                                                          18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  12 – 16 ธ.ค. 62                                                                                          18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  19-23 ธ.ค. 62                                                                                          18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  26-30 ธ.ค. 62 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  9-13 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  14-18 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  16-20 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  21-25 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  23-27 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วันที่ :  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 



 

 

วันที่ :  4-8 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  11-15 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  13-17 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  18-22 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  20-24 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  25 -29 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วันที่ :  3-7 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  5-9 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  10-14 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  12-16 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  17-21 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  19-23 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  24-28 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  26-30 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วันที่ :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2.  การชําระคาบริการ 
     2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

    3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทางน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถามีน้ําหนักเกินกวา

ตามที่สายการบินกําหนด ทานตองชําระเอง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา Multiple อินเดียแบบออนไลน ใชเวลา 5 วันทําการ 

ทานละ 1,800 บาท  
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดีย Multiple แบบออนไลน 
เอกสารในการย่ืนวซีาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถ ายจากรานถายรูปเทานั ้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื ่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
 
 

*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 

!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมคีวามชัดเจนเทาน้ัน *** 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


