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ราคาเริ่มต้นเพยีง 29,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
วนัท่ี 2   กรุงเทพฯ – เดลลี – วดัอกัชารดาหม์ – กตุบุมีนาร ์– ประตชูยั (India Gate) – ตลาดจนัปาท 
วนัท่ี 3.  สนามบินเลห(์บินภายใน) – วดัทิกเซ่ – พระราชวงัเลห ์– เจดียแ์ห่งสนัติภาพ 
วนัท่ี 4.   เลห–์ ถนนท่ีสงูที่สดุในโลก Khardung La pass – นบูรา้วลัเลย–์ ขี่อฐู 
วนัท่ี 5.  นบูรา้วลัเลย ์- ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์
วนัท่ี 6.   เลห ์– เดลลี – อกัรา 
วนัท่ี 7.  อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลลี  
วนัท่ี 8.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
 
 



 
กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มีกลิน่เครื่องเทศ เพราะอาหารอนิเดีย

ขนานแทนั้้นจะมีกลิน่เครื่องเทศชัดเจน สอีาหารที่เขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครื่องเทศต่างๆ ที่ใชป้รุง

อาหารก็ไม่ต่างกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตัวจะมสีรรพคุณทีด่ตี่อร่างกาย

ทั ้งนั้น เช่น ขมิ้น (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พริก 

(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลูกผักช ี(coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ 

ใครหลายคนอาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เรือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก่็ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีร่ัญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันน้ีมันก็ไม่ไดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ขึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื 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

เพียงอย่างเดียว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาดี ไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก์็มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมืองเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมืองอัครา 

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

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีม่น ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธุและคงคา จงึอุดมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมื อ งเช นไน  (Chennai),เมื อ งก าญ จีปุ รัม  (Kanchipuram),เมื อ งตัญ ช าวู ร ์

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดูหนาว – ชว่งระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึ มนีาคม อุณหภูมเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เท่านั้น ที่จะเหมาะมาเที่ยวอนิเดีย จริงๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรู้ป

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  



 
แถมตอนน้ีคา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบน้ีไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่น้ี 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู 3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – เดลลี – วัดอักชารดาห์ม – กุตุบมีนาร์ – ประตูชัย (India 
Gate) – ตลาดจันปาท 

00.15 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดีย น าทา่นผ่านพิธีการศลุการกรและรบักระเป๋าเรียบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรมที่เมืองเดลลี เพื่อไมใ่หท้่านตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไม่ล าบาก และ ไม่เหน่ือยเกินไป  

 โรงแรม NEW DELHI HOTEL DPAVILLION หรือเทยีบเท่า,เมืองเดลล ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่วัดอักชารดาหม์ (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดทูี่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นวิทยาลยัทางจิตวิญญาณ
และวัฒนธรรม สถานที่ส าคญัประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ที่มี
ความซบัซอ้นแต่ก็ปราณีตสวยงามสมค าร  ่าลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่สรา้งขึน้ใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายนั โดยชื่ออกั
ชารดาหม์มีความหมายวา่ ที่พ านกัของพระเจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2005 แนวคิดการสรา้งวดัมาจาก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผูป้กครองศาสนาฮินดทูี่ 4แห่งนิกายสวามีนารายนั ที่มีประสงคส์รา้งวดัใกลแ้มน่ า้ยมนุา และไดส้รา้งจนส าเรจ็
ในสมยัของผูป้กครองที่ 5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย ดึงดดูเหล่าสาวกและนกัท่องเที่ยวใหม้าบูชาและ
ชื่นชมความตระการตาของวัดแห่งนีม้ากมายในทุกๆปี ***กรณีท่ีวัดอักชารดาหม์ปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการสลับ
โปรแกรม*** จากนัน้น าท่านเข้าชมกุตุบมีนาร ์(Qutb Minar) เป็นสัญลกัษณท์ี่โดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ไดร้บั
สถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูที่สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกบัสสุานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสงู
ปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

 จากนัน้น าท่านผ่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนสุรณส์ถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกบัองักฤษใน
สมยัสงครามโลก ครัง้ที่ 1 และสงครามอฟักานิสถาน ประตูชยัแห่งนีจ้ึงถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณแ์ห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดย
ซุม้ประตแูห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน์ ซึ่งมีความสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหินทราย
เมื่อปีคริสตศ์กัราชที่ 1931 บนพืน้ผิวของประตูชยัแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลกัไว้ และบริเวณใต้
โคง้ประตจูะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดบัเพื่อเป็นการร าลกึถึงผูเ้สียชีวติในสงครามอินเดยี-ปากีสถาน เมื่อปีครสิตศ์กัราช
ที่  1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่ อป้องกันการก่อวินาศกรรม  น าท่านสู่  ตลาดจันปาท 
(JanpathMarket) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองและงานหตัถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เครื่องประดบัอญัมณี, ไม้
จันทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่
เพียงพอ** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่ัก โรงแรม HOTEL PAVILLION หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
สนามบินเลห์(บินภายใน) – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเลห์ – เจดีย์แห่ง
สันตภิาพ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า   
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลี 

.....น. ออกเดินทางต่อไปยงัเมืองเลห ์โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่..... 

.....น. 
เดินทางถึงสนามบินเลห ์เช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่ที่พกั โดยนั่งรถทอ้งถิ่น คนัละ 5-8 ท่าน  เมืองเลหเ์ป็นเมืองที่อยู่ใน
ระดบัความสงูกว่า 3,550 เมตรจากระดบัน า้ทะเล แนะน าใหท้กุท่านดื่มน า้บ่อยๆเพราะอากาศค่อนขา้งเบาบาง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางสู่วัดทิกเช (ThikseyMonastery) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม   วัดนีก้่อตั้งเมื่อ

ศตวรรษที่ 15 เป็นวดัพทุธตนัตระนิกายหมวกเหลือง (นิกายเกลคุปา) เป็นสายเดียวกบัองคด์าไลลามะแห่งทิเบต ซึ่งไดจ้ าลอง
พระราชวงัโปตาลาที่ทิเบตมา ภายในวดัมีรูปของพระศรีอารยะเมตตรยัและพระลามะองคต์่างๆมากมาย ใชเ้วลาสรา้งถึง 2 ปี
ดว้ยกนั จากนัน้น าท่านชมพระราชวังเลห ์(Leh Palace) เป็นพระราชวงัที่ตัง้โดดเด่นกลางเมืองเลห ์ขนาดความสงู 9 ชัน้ถูก
สรา้งในศตวรรษที่ 17 มีลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คียงกบัพระราชวงัโปตาลาในทิเบต ท่านสามารถชมทศันียภ์าพอนั
งดงามของเมืองเลหแ์ละพืน้ที่โดยรอบ หลังจากนัน้น าท่านชมเจดียแ์ห่งสันติภาพ (Shanti Stupa) เป็นเจดียสี์ขาว ขนาด
ใหญ่ สรา้งขึน้โดยพระลามะชาวญ่ีปุ่ น เพื่อประกาศศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพแห่งโลก เจดียน์ีเ้ป็นจดุชมวิวที่เห็นเมืองเลห ์
และพระราชวงัเลหไ์ดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านชมหอเกียรติยศ (Hall of fame) ใหท้่านไดช้มภาพวาดที่พูดถึงเรื่องราว
ของทหารอินเดียที่สูร้บป้องกบัประเทศ หลงัจากนัน้น าท่านชม ตลาดนัดเมืองเลห ์(Leh Market) ใหท้่านไดช้มความงามและ
วิธีชีวิตของชาวเมืองเลห ์และเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั โรงแรม  DIMBER RESIDENCY LEH หรือเทยีบเท่า  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 เลห–์ ถนนทีสู่งทีสุ่ดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย–์ ข่ีอูฐ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขานูบร้าวัลเลยห์รือหบุเขาแห่งดอกไม้ (Nubra Valley) ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองเลห ์เป็นพืน้ท่ีที่

อดุมสมบรูณแ์ละมีแม่น า้ชย็อกไหลผ่าน มีสภาพอากาศอบกุ่นกว่าเมืองเลหแ์ละมีความสงูต ่ากว่าเลห ์ท าใหอ้ากาศเย็นสบาย

เหมาะแก่การเพาะปลกุ ท่านสามารถชมดอกไมน้านาพนัธุไ์ดท้ี่นี่ ในสมยัก่อนเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางทางบกระหว่างทิเบต

และทาจิกิสฐาน ใชเ้วลาเดินทางทางประมาณ 5 ชม. จะตอ้งผ่านถนน Khardungla Pass ซึ่งเป็นถนนที่อยู่สูงที่สุดในโลก 

ระดับความสูง 18,380 ฟุตหรือประมาณ 5,578 เมตรจากระดับน า้ทะเล ที่จุดนีจ้ะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวแวะพักนาน 

เนื่องจากอากาศเบาบางมาก เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางลดัเลาะหบุเขา ระหว่างโดยท่านจะเห็นแนวเทือกเขาคาราโครมัในประเทศ

ปากีสถานและเทือกเขาหิมาลยัอนัสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตวัจามรีที่อากาศอยู่ในบริเวณเทือกเขาสงูในเขตหนาว

เย็น และแนวล าธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 

 เดินทางถงึนูบร้าวัลเลย ์ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการขี่อฐูบนทะเลทราย Hunder sand dune (ไมร่วมคา่ขี่อฐูทา่นละ 15 USD 
สามารถสอบถามที่หวัหนา้ทวัรไ์ด)้ และเพลิดเพลินกบัการชมดอกไม ้แนวเทือกเขาหิมาลยัและล าธารอนัสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ECO VILLAGE NUBRA VALLEY หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 นูบร้าวัลเลย ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

 น าท่านเดินทางไปยงัทะเลสาบแปงกอง (Panggong Lake) เป็นทะเลสาบน า้เค็มขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกสดุของเขต
ลาดักห ์จัมมูและแคชเมียร ์บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับน า้ทะเล พืน้ที่ 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่ในเขตลาดักหข์อง
อินเดีย ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตของทิเบต เป็นทะเลสาบน า้เค็มที่อยู่สงูที่สดุในโลก ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงจากเมือง
เลห ์โดยผ่รเสน้ทาง Changla Pass ที่มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 5490 เมตร ระหว่างทางจะผ่านจะไดเ้ห็นทิวทศันเ์ทือกเขา
อนัสวยงาม แปงกองยงัไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบหลากสี โดยมีอิทธิพลมาจากล าแสงของดวงอาทิตยท์ี่ตกสะทอ้นสู่ยอดเขาสงู-ต ่า
ดา้นหลังที่เปรียบเสมือนปราการที่โอบลอ้มทะเลสาบไว ้ส่งผลใหสี้ของน า้ในทะเลสาบลอ้เล่นไปกับแสงของดวงตะวนั จาก
ยามเชา้ที่บางเบาใสในแบบครสิตลั สู่เขียวเทอรค์วอยซฟ์้า และน า้เงินเขม้ในเวลาเย็นย ่า ท่ีนี่ยงัเป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็นทะเลสาบ
แห่งความสงบ ใสสะอาด และไม่มีที่สิน้สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัทะเลสาบแปงกอง ใหท้า่นไดอ้ิสระสมัผสับรรยากาศ และเก็บรูปอนังดงามของทะเลสาบ ซึง่ได้

ขึน้ชื่อวา่เป็นทะเลสสาบท่ีสวยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองเลห ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก DIMBER RESIDENCY LEH หรือเทยีบเท่า 



 

วันที ่6 เลห ์– เดลลี – อักรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า 
....น. น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงเดลลีโดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่ … 
.....น. ถึงสนามบินเดลลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านเดินทางออกจากเมืองเดลลี โดยผ่านเขา้สู่แคว้นอุตรประเทศ ที่อดุมสมบรูณด์ว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิต

เพื่อเลีย้งดชูาวอินเดียทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหม่ผ่านเขา้เมืองใหญ่มธุราเขา้สู่เมืองอักรา (Agra) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่ักTAJ VILAS หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอรด์ – เดลล ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

 น าท่านเขา้ชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท์ี่ส  าคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่
ประตูสสุานที่สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอทุิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นที่รกัที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับ
ลานน า้พุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตวัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ี
ประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย 
โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล 
และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้น
รูปี มีการใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดิน
ออ้มไปดา้นหลังที่ติดกับแม่น า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมีพืน้ที่ขนาดใหญ่ถูกปรบัดินแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮัน
เตรียมที่จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงขา้งกัน 
แต่ถกูออรงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสียก่อน  จากนัน้น าท่านเขา้ชมอักราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่ง
มรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น า้ยมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่
ประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และพระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาห์
จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประต ูอ ามรรสิงห ์เขา้สู่ส่วนที่
เป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัย
ตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนกัต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล
จากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มีเฉลียงมขุ ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทศันล์ า
น า้ยมนุาได ้ต่อมาน าชมหอ้งที่ประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนกั มาซมัมนั บูรช์ ที่
มีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ที่สามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนักนีเ้องที่เล่ากันว่า ชาหจ์ าฮนั ถูก
พระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ า ที่ชัน้บน
ดา้นหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) และที่ลานสวนประดบัแห่งนีเ้องที่พระ
เจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ท่ีไดน้ าสินคา้เป็นสรอ้ยไข่มกุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 



 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเดลลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนวิเดลลี 

วันที ่8 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
01.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.10 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิาร : INDIA LEH LADAK 
อินเดีย เลห ์ลาดัก  8 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนินกสกู๊ต (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ :  3 – 10 เม.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400 

วนัที่ :  10 – 17 เม.ย. 63 35,900 35,900 35,900 4,900 24,400 

วนัที่ :  1 – 8 พ.ค. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400 

วนัที่ :  22 – 29 พ.ค. 63   29,900 29,900 29,900 4,900 21,400 

วนัที่ :  5 – 12 มิ.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400 

วนัที่ :  19 – 26 มิ.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400 

วนัที่ :  3 – 10 ก.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400 

วนัที่ :  24 – 31 ก.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400 

วนัที่ :  7 – 14 ส.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400 

วนัที่ :  21 – 28 ส.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400 

วนัที่ :  4 – 11 ก.ย. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400 

วนัที่ :  18 – 25 ก.ย. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400 

วนัที่ :  2 – 9 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400 

วนัที่ :  9 – 16 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400 



 

วนัที่ :  16 – 23 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระค่าบรกิาร 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 



 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้มีน า้หนักเกินกว่าตามที่

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

1,800 บาท  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวซี่าอินเดียส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปที่ถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


