
   

 

 

 

 

 

 

 
 

Day 1  วนัแรก เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง 30 นาที(   
   เดนิทางตอ่ไปยงัอคัรา ชม อคัราฟอรท์ Agra Fort 

�  พัก ณ : Royal Residency Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 2  วนัที�สอง ชม ทชัมาฮาล Tajmahal เดนิทางตอ่ไปยงัชยัปรุะ  
ชม ฟาเตปรุะ สกิร ีFatehpur Sikri  
แวะชมสถานที�อื�น ๆ ตามทางผา่น 

�  พัก ณ : Vista International Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 3  วนัที�สาม นําท่านขี�ชา้ง และชม แอมเบอร์ฟอร์ท Amber Fort ชม ฮาวามาฮาล Hawa 
Mahal 

ชม จันทาร ์มานทาร ์Jantar Mantar ชม นาการฟ์อรท์ Nahargarh Fort 
ชอ้ปปิUง สนิคา้พืUนเมอืง ตลาดบาบ ูBabu Market  

�  พัก ณ : Vista International Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 4  วนัที�ส ี� เดนิทางสูเ่ดลล ีชอ้ปปิUงสนิคา้พืUนเมอืง ณ เดลล ี

�  พัก ณ : Viva Hotel   
Day 5  วนัที�หา้ เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 



   

 

 

 

 

 

 

       

 

ทัชมาฮาล - ชยัปรุะ 
คา่บรกิาร / ทา่น (15 ทา่นขึUนไป มหีวัหนา้ทวัร ์TL) 

2 ทา่น 4 ทา่น 6 ทา่น 10 ทา่น 15 + TL 

5 วัน 4 คนื 3* ราคา รปีู 36,520 27,950 24,650 22,450 24,090 

5 วัน 4 คนื 3* ราคา บาท (2.20) 16,600 12,690 11,200 10,200 10,950 

ราคานีUไมร่วมทปิ ทา่นละ 600 + หัวหนา้ทัวร ์300 ไมร่วมวซีา่ 1,200 และตัiวเครื�องบนิประมาณ 10,000 บาท 

 
กรุณาชาํระมดัจาํ  ท่านละ 5,��� บาท  สว่นที�เหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง  � วนั 

อตัราค่าบรกิารนี# รวม    
 � ค่ามคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง    � ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ 
 � ค่ารถรบั -ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
 � ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ) ท่าน หรือ * ท่าน   

 
สายการบนิสไปซเ์จ็ท ระหวา่งประเทศ  SG88 / SG87 

ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 03.35 - 06.35 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 21.00 - 02.45 

สายการบนิแอรอ์นิเดยี แอรอ์นิเดยี AI 333 / AI 334 



   

 

 

 

 

 

 

ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 08.55 - 12.00 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 23.00 - 04.45 

การบนิไทย TG 323 / TG 316 

ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 07.35 - 10.35 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 23.30 - 05.25 
 

 (Agra,Jaipur 4N 5Days Package) 

Day 1:Arrival Delhi and then proceed to Agra 

On coming to Delhi, you will be welcomed than drive to Agra. En route you will visit to Sikandr abad the neighborhood 

that reeks of the Mughal past and is at the top of modern amenities. After covering the historic monuments and the 

eclectic culture of the land, it is time to move towards the allure of  Mughal  magic, the Agra. Check into hotel and relax 

for some time. Later you will be taken to visit Agra Fort, Itimad-Ud-Daulah In the evening stroll around Sadar Bazaar for 

shopping. Overnight stay and dinner in hotel. 
 

Day:2 Agra - Jaipur 

In the early morning, you will be taken to visit Taj Mahal to enjoy the sunrise view.Back to hotel for breakfast. After 

breakfast, you will start your journey towards Jaipur.On the way, you would stop and explore the abandoned Mughal 

utopia, FatehpurSikri. Inside the walled ancient capital, you will find many palaces, shrines of Seikh Salim Chishti, Buland 

Darwaza and others. You will reach Jaipur by evening. On your arrival at Jaipur check-in at hotel. Stay overnight at 

Jaipur. 
 

Day 3:Jaipur Sightseen 

In the morning after breakfast, it is time to enjoy the elephant ride and witness the Amber Fort. Later you will visit Hawa 

Mahal, City Palace, Miniature-paintingfactory, Jantar Mantar and Nahargarh Fort to get the perfect look at the 

settingsun. After a salute to the sun, it is time to get overwhelmed by the culture with shopping at Babu Market in 

evening. Overnight stay at Jaipur. 
 

Day 4:Jaipur - Delhi 

This day is spend with a hard goodbye to the Jaipur city and return journey to Delhi.After a short leisure time, it is time 

to explore the ancient and colorful markets of Delhi.Overnight stay and dinner in hotel. 
 

Day 5: Delhi-Departure 

After breakfast, our representative will escort you to the international airport for your onwards destination 

 


