รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ

2

เดลลี - อ ักรา – ท ัชมาฮาล– อ ักราฟอร์ต – เดลลี

เชา้ เทียง
X

✈

ั ภาพ
เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดียแ
์ ห่งสนติ
–Hall of fame – Leh Market
เลห์– พระราชว ังเลห์ -ถนนที
ถนนทีสูงทีสุดในโลก
Khardung La pass – นูบร้าว ัลเลย์– ขีอูฐ

3
4

X

เย็น

โรงแรมทีพ ัก

X
Radisson Blu Hotel New Delhi
Dwarka
Hotel K2 Continental Leh
Nubra Eco V
Village

5

นูบร้าว ัลเลย์ – ว ัดดิสกิต – ว ัดทิกเซ่ - เลห์

Hotel K2 Cont
Continental Leh

6

เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์

Hotel K2 Continental Leh

เลห์ – เดลลี – India gate – ว ัดอ ักชารดาห์ม
– กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

7

X
X
X
หมายเหตุ : ย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถท่านละ 1,500 บาท/ทริป
**ส
สว่ นห ัวหน้าท ัวร์ขนอยู
น
ึ อยูก
่ ับความพึงพอใจในการให้บริการ
าร**

8

เครืองแอร์บ ัส

ั
นําหน ักสมภาระ

ทีนงแบบ
ั
3-3

ขาไป - ขากล ับ 15 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
23.55 น.คณะมาพร ้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ผู ้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ G เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน

สไปรท์ เจ็ ท (Spice Jet)) โดยมีเจ ้าหน ้าทีให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวก

ว ันทีสองของการเดินทาง
เดลลี - อ ักรา – ท ัชมาฮาล– อ ักราฟอร์ต – เดลลี
03.50น.

ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินสไปรท์ เจ็ท เทียวบินที SG88 (ใช
ใช ้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30

06.25 น.

เทียง

ชม.) (ไม่มบ
ี ริการอาหารบนเครือง)
ถึงสนามบินนานาชาติอน
ิ ธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
ั สน)
(เวลาในประเทศอินเดียช ้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให ้ทุกท่านตังเวลาใหม่เพือไม่สบ
่ คว ้นอุตรประเทศ ทีอุดมสมบูรณ์ด ้วย
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอ ักราโดยรถโค ้ชปรับอากาศ โดยผ่านเข ้าสูแ
แหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดทีผลิตเพือเลียงดูชาวอินเดียทังประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ผ่านเข ้าเมือง
ใหญ่มธุราเข ้าสูเ่ มืองอักรา
ร ับประทานอาหารกลางว ัน

นํ าท่านเข ้าชมท ัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ทสํ
ี าคัญของโลก ซึงอนุ สรณ์สถานแห่ง
ความรักอันยิงใหญ่และอมตะของพระเจ ้าชาห์จาฮันทีมีตอ
่ พระนางมุมตัซ โดยสร ้างขึนในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานํ า
่ ระตูสส
ท่านเดินสูป
ุ านทีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคทีเป็ นถ ้อยคํ าอุทศ
ิ และอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นทีรักทีจากไป
่ ัวอาคารทีสร ้างจากหินอ่อนสี
และนํ าท่านถ่ายรูปกับลานนํ าพุทมี
ี อาคารทัชมาฮาลอยูเ่ บืองหลัง แล ้วนํ าท่านเข ้าสูต
ขาวบริสท
ุ ธิจากเมืองมกรานะ ทีประดับลวดลายด ้วยเทคนิคฝั งหินสีต่างๆ ลงไปในเนือหิน ทีเป็ นสถาปั ตยกรรม
ชินเอกของโลกทีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็ นรูปโดมซึงมีหอคอยสีเสาล ้อมรอบ
ตรงกลางด ้านในเป็ นทีฝั งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ ้าชาห์จาฮัน ได ้อยูค
่ ู่เคียงกันตลอดชัวนิ
รันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนีใช ้เวลาก่อสร ้างทังหมด 12 ปี โดยสินเงินไป 41 ล ้านรูปี มีการใช ้ทองคํ าประดับตกแต่ง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช ้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานํ าท่านเดินอ ้อมไปด ้านหลังทีติด
กับแม่นํายมุนาโดยฝั งตรงกันข ้ามจะมีพนที
ื ขนาดใหญ่ถก
ู ปรับดินแล ้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ ้าชาห์จาฮันเตรียมทีจะ
สร ้างสุสานของตัวเองเป็ นหินอ่อนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพือทีจะอยูเ่ คียงข ้าง
กัน แต่ถก
ู ออรังเซบ ยึดอํานาจและนํ าตัวไปคุมขังไว ้ในป้ อมอักราเสียก่อน

จากนั นนํ าท่านเข ้าชมอ ักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิติดริมแม่นํายมุนาสร ้างโดยพระเจ ้าอัคบาร์มหาราชแห่ง
ราชวงศ์โมกุล เมือปี ค.ศ. 1565 เป็ นทังพระราชวังทีประทับและเป็ นป้ อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ ้าชา
ฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ ้าชาฮันกีร)์ , พระเจ ้าชาห์จาฮานได ้สร ้างขยายต่อเติมป้ อมและพระราชวัง
แห่งนีอย่า งใหญ่โต และนํ า ท่านเข ้าชมป้ อมผ่า นประตู อํ า มรรสิงห์ เข ้าสู่ส่ว นทีเป็ นพระราชวั ง ผ่า นลานสวน
ประดั บ อ่า งหินทรายสีแดงขนาดยัก ษ์ สํ า หรับ สรงนํ า ท่า นจะได ้เห็ นสถาปั ต ยกรรมสามยุค สมัยตามรสนิยมที
แตกต่างกันของสามกษั ตริย ์ นํ าท่านเข ้าชมด ้านในพระตํ าหนั กต่างๆทีสลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีมีอท
ิ ธิพล
จากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล ้วนํ าขึนสูร่ ะเบียงชันทีสองทีมีเฉลียงมุข ซึงสามารถมองเห็ น
ชมทิวทัศน์ลํานํ ายมุนาได ้ ต่อมานํ าชมห ้องทีประทับของกษั ตริย ์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล ้วนํ าชม
พระตํ าหนั ก มาซัมมัน บูรช
์ ทีมีเฉลียงมุขแปดเหลียม มีหน ้าต่างเปิ ดกว ้าง ทีสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ ใน
พระตํ า หนั ก นีเองทีเล่ า กัน ว่ า ชาห์จ าฮั น ถูก พระโอรส ออรั งเซบ จองจํ า ขั ง ไว ้ 7 ปี ในช่ว งปลายรั ช กาลจน
สินพระชนม์ แล ้วก็นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํ า ทีชันบนด ้านหนึงเคยเป็ นทีประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอัน

ยิงใหญ่ (ปั จจุบน
ั อยูใ่ นประเทศอิหร่าน) และทีลานสวนประดับแห่งนีเองทีพระเจ ้าชาห์จาฮัน ได ้พบรักครังแรกกับ
พระนางมุมตัซ ทีได ้นํ าสินค ้าเป็ นสร ้อยไข่มก
ุ เข ้ามาขายให ้กับนางในฮาเร็ม
คํา

ร ับประทานอาหารคํา

จากนนนํ
ั าท่านเดินทางกล ับสูเ่ มืองเดลลี
ทีพัก

Radisson Blu Hotel New Delhi Dwarka4* หรือ เทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง
ั ภาพ –Hall of fame – Leh Market
เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดียแ
์ ห่งสนติ
06.05 น.

จากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางสู่ส นามบิน เดลลี เพือเดิน ทางต่อ ไปยั ง เมือ งเลห์ ลาดัก โดยสายการบิน Spice
SG121

07.25 น.

่ พั
เดินทางถึงสนามบินเลห์ เช็คสัมภาระแล ้วนํ าท่านเดินทางสูท
ี ก โดยนั งรถท ้องถิน คันละ 5-8 ท่าน เมืองเลห์
เป็ นเมืองทีอยูใ่ นระดับความสูงกว่า 3,550 เมตรจากระดับนํ าทะเล แนะนํ าให ้ทุกท่านดืมนํ าบ่อยๆเพราะอากาศ
ค่อนข ้างเบาบาง

กลางว ัน
บ่าย

Jet เทียวบิน ที

ร ับประทานอาหารเชา้
ให้ทา่ นได้พ ักผ่อน เพือปรับสภาพร่างกายและสภาพอากาศก่อน เนืองจากอากาศเบาบาง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน
ั ภาพ เป็ นเจดียส
ี าว ขนาดใหญ่ สร ้างขึน
หลังจากนั นนํ าท่านชมเจดียแ
์ ห่งสนติ
์ ข
โดยพระลามะชาวญีปุ่ น เพือประกาศศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดียน
์ ี
เป็ นจุดชมวิวทีเห็นเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได ้อย่างชัดเจน จากนั นนํ าท่านชม
หอเกียรติยศ (Hall of fame)ให ้ท่านได ้ชมภาพวาดทีพูดถึงเรืองราวของทหาร
อินเดีย ทีสู ้รบป้ องกับ ประเทศ หลังจากนั นนํ าท่านชม ตลาดนด
ั เมือ งเลห์ (Leh
ี
Market)ให ้ท่านได ้ชมความงามและวิธช
ี วต
ิ ของชาวเมืองเลห์ และเลือกซือสินค ้า
พืนเมือง

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ ัก

Hotel K2 Continental Lehระด ับ 3* หรือเทียบเท่า

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
เลห์–พระราชว ังเลห์ - ถนนทีสูงทีสุดในโลกKhardung La pass – นูบร้าว ัลเลย์–ขีอูฐ
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั นนํ าท่านเดินทางไปยัง หรือหุบเขาแห่งดอกไม ้ซึงอยู่ทาง
เหนือ ของเมือ งเลห์ เป็ นพืนทีทีอุด มสมบูรณ์และมีแม่นําชย็อ ก
ไหลผ่า น มีส ภาพอากาศอบกุ่นกว่า เมือ งเลห์และมีค วามสูงตํ า
กว่ า เลห์ ทํ า ให ้อากาศเย็น สบายเหมาะแก่ก ารเพาะปลุ ก ท่ า น
สามารถชมดอกไม ้นานาพั น ธุ์ไ ด ้ทีนี ในสมั ยก่อ นเป็ นส่ว นหนึง
ของเส ้นทางทางบกระหว่ า งทิเ บตและทาจิก ิส ฐาน ใช ้เวลา
เดินทางทางประมาณ 5 ชม. จะต ้องผ่านถนน KhardunglaPass
ซึงเป็ นถนนทีอยูส
่ งู ทีสุดในโลก ระดับความสูง 18,380 ฟุตหรือ
ประมาณ 5,578 เมตรจากระดับนํ าทะเล ทีจุดนีจะไม่อนุ ญาติให ้
นักท่องเทียวแวะพักนาน เนืองจากอากาศเบาบางมาก เส ้นทางนี
เป็ นเส ้นทางลัดเลาะหุบเขา ระหว่างโดยท่านจะเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานและเทือกเขา
หิมาลัยอันสวยงาม ระหว่างทางท่านจะได ้เห็ นตัวจามรีทอากาศอยู
ี
่ในบริเวณเทือกเขาสูงในเขตหนาวเย็น และ

แนวลําธารอันสวยงามตลอดเส ้นทาง
เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน

บ่าย

เดินทางถึงนูบร ้าวัลเลย์ ให ้ท่านได ้สนุกสนานกับการขีอูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune(ไม่รวมค่าขีอูฐท่าน
ละ 15 USD สามารถสอบถามทีหัวหน ้าทัวร์ได ้)และเพลิดเพลินกับการชมดอกไม ้ แนวเทือกเขาหิมาลัยและลํ า
ธารอันสวยงาม

คํา

ร ับประทานอาหารคํา

ทีพ ัก

Nubra Eco village ระด ับ 3* หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้าของการเดินทาง
นูบร้าว ัลเลย์ – ว ัดดิสกิต – ว ัดทิกเซ่ - เลห์
เชา้

บริการอาหารเชา้

นํ าท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองเลห์โดยเส ้นทางเดิม ผ่านถนนทีสูงทีสุดในโลก Khardung Lapass ระหว่างทาง
นํ าท่านชมว ัดดิสกิต (DiskitMonastry) วัดนีเป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่ทสุ
ี ดของนูบร ้าวัลเลย์ ตังอยูบ
่ นเนินเขา
เป็ นจุดชมวิวทีสวยงาม ภายในมีองค์พระศรีอาริยเมตรัยองค์ใหญ่สูงสง่าเด่นชัด สามารถมองเห็ นได ้จากนูบร ้า
วัลเลย์
กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน

นํ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเลห์
่ ัดทิกเช (Thiksey) เป็ นวัดทีตังโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภม
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูว
ู ท
ิ ัศน์ทสวยงาม
ี
วัดนี
ก่อตังเมือศตวรรษที 15 เป็ นวัดพุทธตันตระนิกายหมวกเหลือง (นิกายเกลุคปา) เป็ นสายเดียวกับองค์ดาไลลามะ
แห่งทิเบต ซึงได ้จําลองพระราชวังโปตาลาทีทิเบตมา ภายในวัดมีรป
ู ของพระศรีอารยะเมตตรัยและพระลามะองค์
ต่างๆมากมายใช ้เวลาสร ้างถึง 2 ปี ด ้วยกัน จากนั นนํ าท่านชมพระราชว ังเลห์ (Leh Palace) เป็ นพระราชวัง
ทีตั งโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชันถูกสร ้างในศตวรรษที 17 มีลัก ษณะรูปแบบสถาปั ต ยกรรม
ใกล ้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต ท่านสามารถชมทัศนียภ
์ าพอันงดงามของเมืองเลห์และพืนทีโดยรอบ

คํา

ร ับประทานอาหารคํา

ทีพ ัก

Hotel K2 Continental Lehระด ับ 3* หรือเทียบเท่า

ว ันทีหกของการเดินทาง
เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํ าท่านเดินทางไปยังทะเลสาบแปงกอง เป็ นทะเลสาบทีมีขนาด 700 ตารางกิโลเมตร ตังอยูท
่ างตะวันตกสุด
ของเขตลาดักห์ จัมมูและแคชเมียร์ บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับนํ าทะเล พืนที 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่
ในเขตลาดักห์ของอินเดีย ส่วนทีเหลืออยูใ่ นเขตของทิเบต เป็ นทะเลสาบนํ าเค็มทีอยูส
่ ูงทีสุดในโลก ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัวโมงจากเมืองเลห์ โดยผ่รเส ้นทาง Changla Pass ทีมีความสูงจากระดับนํ าทะเล 5490
เมตร ระหว่างทางจะผ่านจะได ้เห็นทิวทัศน์เทือกเขาอันสวยงาม แปงกองยังได ้ชือว่าเป็ นทะเลสาบหลากสี โดย
มีอท
ิ ธิพลมาจากลํ าแสงของดวงอาทิตย์ทตกสะท
ี
้อนสู่ยอดเขาสูง-ตํ าด ้านหลังทีเปรียบเสมือนปราการทีโอบ
ล ้อมทะเลสาบไว ้ ส่งผลให ้สีของนํ าในทะเลสาบล ้อเล่นไปกับแสงของดวงตะวัน จากยามเช ้าทีบางเบาใสใน
แบบคริสตัล สู่เขียวเทอร์ควอยซ์ฟ้า และนํ าเงินเข ้มในเวลาเย็นยํ า ทีนียังเป็ นทีรู ้จักกันว่าเป็ นทะเลสาบแห่ง
ความสงบ ใสสะอาด และไม่มท
ี สิ
ี นสุด

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน

บ่าย

หลังจากนันนํ าท่านเดินทางต่อไปยังทะเลสาบแปงกอง ให ้ท่านได ้อิสระสัมผัสบรรยากาศ และเก็บรูปอันงดงาม
ของทะเลสาบ หลังจากนันนํ าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์

คํา

ร ับประทานอาหารคํา

ทีพ ัก

Hotel K2 Continental Lehระด ับ 3* หรือเทียบเท่า

ว ันทีเจ็ ดของการเดินทาง
เลห์ – เดลลี –India gate – ว ัดอ ักชารดาห์ม - ตลาดจ ันปาท – กรุงเทพฯ
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.55 น. นํ าท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเดลลีโดยสายการบิน
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินเดลลี

จากนั น นํ า ท่ า นเดิน ทางเข ้าสู่ ก รุ ง นิว เดลลี ทีมีป ระวั ต ิศ าสตร์อั น
ยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
อินเดีย โบราณ 7 อาณาจั ก ร ต่ อ มาในปี 1857 อังกฤษได ้เข ้ามามี
บทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได ้ย ้ายเมืองหลวงไปอยูท
่ ี
โกลกัตตา และได ้ย ้ายกลับมาเป็ นเมืองหลวงอีกครังหนึงในปี 1911
หลังจากอินเดียได ้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได ้มี
ื า “นิวเดลลี”
การสร ้างสถานทีทํ าการราชการโดยสร ้างเมืองใหม่ชอว่
จากนั นผ่า นชมรฐ
ั สภาราชปาติ บาวาล ซึงเป็ นวงแหวนสถานที
ราชการต่างๆ มีตก
ึ รัฐสภาอันยิงใหญ่และเป็ นทีทํ าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค ้าและย่านทีอยูอ
่ าศัย
ของเศรษฐีอน
ิ เดียบนถนนสายสําคัญทีสุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชัยชนะ หรือ INDIA GATE
เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน

บ่าย

่ ัดอ ักชารดาห์ม (Akshardham)วัดแห่งศาสนา
นํ าท่านเดินทางสูว
ฮิน ดู ท ี ใหญ่ ท ี สุ ด ในโลก และเป็ นวิท ยาลั ย ทางจิต วิญ ญาณและ
วั ฒ นธรรม สถานทีสํ า คั ญ ประจํ า กรุ ง นิ ว เดลีแ ห่ ง ประเทศอิน เดีย
ออกแบบในสไตล์สถาปั ตยกรรมดังเดิมของอินเดีย ทีมีความซับซ ้อน
แต่ก็ปราณีตสวยงามสมคํารํ าลือ วัดแห่งนีเป็ นวัดทีสร ้างขึนใหม่แห่ง
ศาสนาฮินดูนก
ิ ายสวามีนารายัน โดยชืออักชารดาห์มมีความหมายว่า
ทีพํ านั กของพระเจ ้าแห่งโลก สร ้างแล ้วเสร็ จ ในปี 2005 แนวคิดการ
สร า้ งวั ด มาจาก BrahmaswarupYogijiMaharajผู ป
้ กครองศาสนา
ฮินดูท ี 4แห่งนิกายสวามีนารายัน ทีมีประสงค์สร ้างวัดใกล ้แม่นํายมุนา
และได ้สร ้างจนสํา เร็ จในสมั ยของผู ้ปกครองที 5 โดยวัดยั งคงความ
ยิงใหญ่อ ลังการแบบวัด อิน เดีย ดึง ดูด เหล่าสาวกและนั ก ท่อ งเทียวให ้มาบูช าและชืนชมความตระการตาของวัด แห่ง นี
ั (India Gate)เป็ นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญทีเสียชีวต
มากมายในทุกๆปี จากนั นนํ าท่านชม ประตูชย
ิ จากการ
ร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั งที 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนีจึงถือได ้ว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่ง
หนึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุ ้มประตูแห่งนีมีสถาปั ตยกรรมคล ้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ ซึงมีความสูง
42 เมตร สร ้างขึนจากหินทรายเมือปี คริส ต์ศัก ราชที 1931 บนพืนผิวของประตูชัย แห่งนีจะปรากฏรายนามของทหารที
เสียชีวต
ิ ถูกแกะสลักไว ้ และบริเวณใต ้โค ้งประตูจะปรากฏคบเพลิงทีไฟไม่เคยมอดดับเพือเป็ นการรํ าลึกถึงผู ้เสียชีวต
ิ ใน
สงครามอินเดีย -ปากีสถาน เมือปี คริส ต์ศัก ราชที 1971 มีท หารยามเฝ้ าบริเ วณประตูชัย ตลอดเวลาเพือป้ องกันการก่อ
่ ลาดจ ันปาท(JanpathMarket)อิสระให ้ท่านเลือกซือสินค ้าพืนเมืองและงานหั ตถกรรม
วินาศกรรมจากนั นนํ าท่า นสูต
ต่างๆ เช่น ผ ้าไหมอินเดีย, เครืองประดับอัญมณี, ไม ้จันทน์หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ ้าน ฯลฯ
ร ับประทานอาหารคํา

คํา

21.20 น.

่ นามบิน
จากนันนํ าท่านเดินทางสูส
ออกจากเดินทางจากกรุงเดลลี สู่ กรุงเทพฯประเทศไทย เทียวบินที SG87

ว ันทีแปดของการเดินทาง
เดลลี – กรุงเทพฯ
03.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **

** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทุกครัง

อินเดียเลห์ลาด ักท ัชมาฮาล
8 ว ัน 5 คืนสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG)
ผูใ้ หญ่พ ักคู่

กําหนดการเดินทาง

1 ห้อง
ท่านละ

04-11 ก.ค. 61
13-20 ก.ค. 61
20-27 ก.ค. 61
25ก.ค.- 01 ส.ค. 61
27ก.ค.- 03 ส.ค. 61
01-08 ส.ค. 61
10-17 ส.ค. 61
17-24 ส.ค. 61
24-31 ส.ค. 61
29 ส.ค.- 05 ส.ค. 61
05-12 ก.ย. 61
12-19 ก.ย. 61
19-26 ก.ย. 61
26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61
05-12 ต.ค. 61
12-19 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61

29,991.31,991.31,991.33,991.33,991.29,991.32,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.32,991.33,991.33,991.-

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พ ักก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2

พ ักก ับผูใ้ หญ่

INFANT

จอยแลนด์

พ ักเดียวเพิม

1 ท่าน

ท่าน

2 ท่าน

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

29,991.31,991.31,991.33,991.33,991.29,991.32,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.31,991.32,991.33,991.33,991.-

28,991.30,991.30,991.32,991.32,991.28,991.31,991.30,991.30,991.30,991.30,991.30,991.30,991.30,991.31,991.32,991.32,991.-

27,991.29,991.29,991.31,991.31,991.27,991.30,991.29,991.29,991.29,991.29,991.29,991.29,991.29,991.30,991.31,991.31,991.-

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.7,500.-

ํ หร ับลูกค้าทีถือพาสปอร์ตไทยเท่านน”
“ราคาท ัวร์สา
ั
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
่ 3,000 บาท และค่าทิปคนข ับรถก ับม ัคคุเทศก์ 1,500 บาท /
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าวีซา
ทริป/ต่อท่าน***

ทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ
**บริการแจกนําดืมว ันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
บริษั ทฯ สงวนสิท ธิในการทีจะไม่รั บ ผิด ชอบต่อ ค่า ชดเชยความเสีย หาย อั น เกิด จากเหตุส ุด วิสัย ทีทาง บริษั ทฯไม่
สามารถควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน
บริษัท ฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่ว งหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท ฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย7 วันก่อนการเดินทาง
เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนั นทางบริษัทฯ

อ ัตราบริการนีรวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ พร ้อมค่าภาษี นํามันเชือเพลิงและค่า
ภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง) ** ในกรณีทท่
ี านจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+
1 ทีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหารห้องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษท
ั อาจมีการจ ัดห้องพ ัก
ให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ

อ ัตราบริการนีไม่รวม

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนั กเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 15 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนํ าหนั ก เงือนไขตามสายการ
บินกําหนด
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าวีซา่ เข ้าประเทศอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท
ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%หัก ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท ้องถิน ต่อท่านละ 1,500บาทต่อทริป/ต่อท่าน*
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

เงือนไขการสํารองทีนงั
1.

2.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ทีนั งจะยืนยันเมือได ้รั บ
เงินมัดจําแล ้วเท่านัน)หากต ้องยืนวีซา่ ต ้องเตรียมเอกสารยืนวีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3วันหลังจากทําการจองแล ้ว(ใช ้
่ ไม่ตากว่
เวลาขอวีซา
ํ
า 7ว ันทําการ)
การชํ า ระค่า ทั ว ร์ส ่ว นทีเหลือ ทางบริษั ทฯจะเรีย กเก็ บ ก่อ นเดิน ทางไม่ น อ
้ ยกว่า 15 วั น ท่า นควรจั ด เตรีย มค่า ทั ว ร์ใ ห ้
เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํ านวนทีบริษัทฯกํ าหนดไว ้ (10ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

7.

8.
9.

10.

กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัวเครืองบินค่าห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้
่
่
่
กรณียนวี
ื ซาแล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทาง
บริษั ทฯ คืน ค่า ทั ว ร์ห รือ มั ด จํ า ให ้ แต่ท างบริษั ทขอสงวนสิท ธิในการหั ก
ค่าบริการยืนวีซา่ , ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป
(อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิในการหั ก
เก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
กรณี วซ
ี ่าผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิก ก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณีวซ
ี ่าผ่านแล ้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืน
ในกลุ่ม โดนปฏิเ สธวีซ่า หรือ ไม่ ว่า ด ้วยสาเหตุใ ดๆก็ ต าม ทางบริษั ทขอ
สงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติม
เรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1.

2.

3.

ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ชําระค่าใช ้จ่า ยส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัท ทัว ร์เรียกเก็ บและการจั ดทีนั งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กํา หนด ซึงทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณีย กเลิกการเดิน ทาง และได ้ดํ า เนิน การ ออกตัว
เครืองบินไปแล ้ว (กรณีตวั REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
ทางบริษัท ได ้สํารองทีนั งพร ้อมชํา ระเงินมั ดจํ า ค่า ตัวเครืองบิน แล ้ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ว่า จะด ้วยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ ค่าใช ้จ่ายตามที
เกิดขึนจริง

เรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

2.

เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพั กอาจจะไม่ตด
ิ กันและบางโรงแรมอาจมี
ห ้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

่ ประเทศอินเดียสําหร ับ-คนไทย
หล ักฐานประกอบการยืนขอวีซา
1.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*

2.

3.
4.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2x2นิว พืนหลังสีขาวเท่านั น จํานวน 2ใบเป็ นรูปทีถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น รูป (ห ้าม
สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ, ไม่ใส่ชด
ุ ข ้าราชการหรือเครืองแบบใดๆ ไม่เป็ นรูปสติกเกอร์รวมถึงห ้ามใช ้รูปทีถ่ายเอง
และปรินท์เอง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ
า 15 ปี ใช ้สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ ้าน
**เอกสารทีเป็นสําเนากรุณาเซ็ นชือร ับรองสําเนาถูกต้องทุกใบด้วย**

กรุณากรอกข ้อมูลเพือประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
PERSONAL INFORMATION
คํานํ าหน ้า : นาย นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
ชือ : _
_______________
______นามสกุล :____
_________ _______________
NAME: _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
______
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
ชือสามี/ภรรยา:
_____________________________________________
______________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_______________________________________________________
NATIONALITY
ทีอยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ______
______________________________________________________
ประวัตค
ิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
ชือ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชือ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัตก
ิ ารศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________
ประวัตก
ิ ารทํางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
___________________________________________________________________
OCCUPATION: ____________
__________________________________________________
ชือบริษัท:___
_______________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ : _
___________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER___
____________________________________________________
ทีอยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS :___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ______
______________________________________________________
ZIP ___________________________________________________________________________________________

โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได ้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สําคัญมาก
________________________________________________________________________________________________

*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็ นต ้องแจ ้งเลขทีวีซา่ ครังสุดท ้ายทียืนและวันทีออกวีซา่ (สําคัญมาก)
________________________________________________________________________________________________

