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นครสีชมพ ูเมืองชยัปรุะ | พระราชวงัแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล 
บอ่น า้จนัเบารี | อกัราฟอรด์ | Amber fort | ทชัมาฮาล 

 
 
 

 

อินเดยี ชัยปุระ อัครา  
อนุสรณรั์ก ทชัมาฮาล 4วัน 2คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชัยปุระ  
16.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์2 ประตู 1-2  สายการบินแอร์

เอเชีย (AirAsia) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
** คณะเดินทางตัง้แต่เดือนมกราคม เป็นตน้ไป เวลานดัหมาย 19.30 น. ** 

19.30 น. 
 

 

ออกเดินทางสู ่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.20 ชั่วโมง)   
(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง)  
** คณะเดินทาง ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 21.30 น. เที่ยวบินที่ FD130 **  

22.35 น. 
 

คณะเดินทางถงึ สนามบินชัยปุระ น  าท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ที่

พกั (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

ท่ีพัก โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที2่ ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร ์– ซติีพ้าเลซ – วัดพระพฆิเนศ-อักรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่า จัยปูร ์หรือ จัยเปอร ์รฐัราชสถานไดช้ื่อว่า นครสีชมพู 
(Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพก็ูเนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้ีรบัสั่งให้
ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบา้นเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครัง้ตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ 
(Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลงัคือกษัตริยเ์อ็ดเวิรด์ที่  7 (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจักรและต่อมารฐับาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ิ่งก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพูเช่นเดิม  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชยัปรุะ   
วนัที่ 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซิตีพ้าเลซ – วดัพระพิฆเนศ – อกัรา 
วนัที่ 3   อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บ่อน  า้จนัเบาร ี– ชยัปรุะ 
วนัที่ 4.  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)  
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ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทันสมยัสดุของรฐัราชสถาน สิ่งที่น่าสนใจในเมืองชยัปุระคือ ผงัเมืองเก่า และ
สิ่งก่อสรา้งดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากนีส้ีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ 
จนท าใหเ้มืองนีเ้ป็นจดุหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  หลงัจากนัน้น  าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) 
แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รฐัราชสถาน ประเทศอินเดีย สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุถดั (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ ์โดยมีสิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่นคือ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บันสงูหา้ชัน้และมี
ลกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหินทรายสแีดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนา้ต่างลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ต่างถงึ 953 บาง
แต่ปิดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุ  าใหน้างในฮาเรม็พระสนมที่อยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยที่คนภายนอกมองเขา้ไป
ขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์ีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ  “Palace Of Wind”   น าท่านเดินทางสู่ 
ป้อมอาเมร ์ หรือ ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร ์ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปรุะ 11 กิโลเมตร 
ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท์ี่ 1 ป้อมปราการแห่งนีม้ีช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรม
ซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนื่องจากมี
ขนาดก าแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนที่ปูดว้ยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแลว้
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองที่แบ่งเป็น
ทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้คั่นดว้ยทางเดินกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสแีดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่ง
ภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดิวนั-อิ-อมั" หรอืทอ้งพระโรง, "ดิวนั-อิ-กสั" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชีชมาฮาล" (พระต าหนัก
ซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส  าหรบัมหาราชา) และ "จยั มานดีร"์ ซึ่งเป็นต าหนกัอยู่บนชั้นสอง, "อารมั บกัห"์ ซึ่งเป็นสวนสวย
จัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ "สกุหน์ิวาส" ซึ่งเป็นพระต าหนักที่ใชก้ารปรบัอากาศภายในพระ
ต าหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน า้ตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนกั ท  าใหภ้ายในต าหนกันีม้ีอากาศเย็นอยู่
เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึน้ไปชม
พระราชวงั โดยรถจี๊ป) จากนัน้น  าท่านชมซิตี ้พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์ (Jai Singh) 
พระราชวงั ถกูสรา้งขยายออกในสมัยหลงั ปัจจบุนั ไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นที่
น่าสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัส่วนที่สองเป็นสว่นของพิพิธภัณฑ ์ที่จดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์ และมเหสี 
ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก 
บางชิน้ ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดร้บัการ
จารกึไวใ้นประวติัศาสตร ์ตรงกลางอาคารมีหมอ้น  า้ขนาดมหมึา 2 ใบ ท  าจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 
เชื่อกนัว่าเป็นหมอ้น  า้ที่กษัตริย ์Madho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวิรด์ที่  7 ซึ่งบรรจนุ  า้จากแม่น  ้าคง
คาอนัศกัด์ิสทิธ์ิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านเดินทางเขา้สู ่วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที่ชื่อเสยีงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมือง
ชัยปุระ วัดนีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหาร
แห่งนีเ้ปรยีบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอว่าเป็นพระเจา้แห่งความ
เป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่ งคั่ ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี ้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลงัจากนั้นน  าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็น
สถานที่ตั้งอนุสรณส์ถานแห่งความรกั ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโ์มกุล อัคระ อดีต
เมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่รมิแม่น  า้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ใน
รฐัอตุตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรฐัอตุตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในรฐัอุตตรประเทศ และอันดับที่  19 ในประเทศอินเดีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 
ชม.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา 

วันที ่3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอรด์ – บ่อน า้จันเบารี – ชัยปุระ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์ี่ส  าคัญของโลก ซึ่งอนสุรณส์ถานแห่งความ
รกัอันย่ิงใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู
สสุานที่สลกัตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอทุิศและอาลยัต่อบุคคลอันเป็นที่รกัที่จากไป  และน าท่านถ่ายรูปกับลาน
น า้พทุี่มีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น  าท่านเขา้สูต่วัอาคารที่สรา้งจากหินอ่อนสขีาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย
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อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์  ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี
การใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้ม
ไปดา้นหลงัที่ติดกบัแม่น  า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ที่ขนาดใหญ่ถกูปรบัดินแลว้ โดยเลา่กนัว่าพระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรียมที่
จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสดี  าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงขา้งกนั แต่ถกูออ
รงัเซบ ยดึอ  านาจและน าตวัไปคมุขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน  **เนื่องจากทชัมาฮาลปิดทุกวนัศุกร ์ กรณีที่เขา้ทชัมาฮาลตรงกับ
วันศุกร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์สลบัโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม** จากนั้นน  าท่านเขา้ชม อักราฟอรด์ (Agra Fort) 
แหลง่มรดกโลก ทิ่ติดรมิแม่น  า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังที่
ประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์  และพระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาห์
จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประต ูอ  ามรรสงิห ์ เขา้สูส่่วนที่
เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยั
ตามรสนิยมที่แตกต่างกนัของสามกษัตริย ์ น  าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล
จากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น  าขึน้สู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทศันล์  า
น  า้ยมนุาได ้ต่อมาน าชมหอ้งที่ประทับของกษัตริย ์ ,พระโอรส, พระธิดาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมัมนั บรูช์ ที่
มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระต าหนักนีเ้องที่เล่ากันว่า ชาหจ์าฮัน ถูก
พระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาลจนสิน้พระชนม์ แลว้ก็น  าชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ า ที่ชั้นบน
ดา้นหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลงักน์กยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดบัแห่งนีเ้องที่พระ
เจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมุมตซั  ที่ไดน้  าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มกุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากนั้นน  าท่านชม บ่อน ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเชื่อกันว่าถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่  10 หรือพันกว่าปีมาแลว้ ตอน

นัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ที่ร  ่ารวยมาก เนื่องจากเป็นเสน้ทางสายส  าคัญในการเดินทางไปยงัตะวันออกกลาง ซึ่งพอเดิน
ทางผ่านกนับ่อยๆ ก็ท  าใหเ้กิดการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็เริ่มมีการลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ย
ความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทราย ที่มีความแหง้แลง้มาก น า้ฝนที่ตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซมึหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเรว็แบบที่คนไทยซึ่งเติบโตมากบัสายน า้อย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหา
วิธีสรา้งบ่อน  า้เพื่อกกัเก็บน า้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้านที่สดุ เพราะการเก็บน า้ไวใ้ชก็้ถือเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่ง
ส  าคัญส  าหรบัการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ย่ิงไปกว่านั้น มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตักน า้จากบ่อมาใชไ้ด้
อย่างสะดวกแมย้ามที่ระดบัน  า้ลดต ่าติดกน้บ่อดว้ย บ่อน า้แชนด ์ เบาร ีที่ถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุล  า้ทุกสว่นทุกดา้นของบ่อ
เป็นบันไดเชื่อมถึงกันทัง้หมด เพื่อใหค้นเดินลงไปตักน า้ไดพ้รอ้มกันหลายคน และตักไดจ้นถึงหยดสดุทา้ยแมว้่าบ่อจะลกึถงึ
ประมาณตกึ 10 ชัน้ หรอื 33 เมตร ตวับนัไดที่สรา้งขึน้มานัน้แบ่งเป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กว่า 3,500 ขัน้ นบัเป็นบ่อน  า้ที่
ลกึและใหญ่ที่สดุในอินเดียที่มีความย่ิงใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสรา้ง  หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองชัย
ปรุะ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Dinner Box) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชยัปุระ   

วันท่ี 4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
00.50 น. น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD131 (ใชเ้วลา

บินประมาณ 4.30 ชั่วโมง) (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 
06.15 น. เดินทางกลบัถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  
อนิเดยี ชัยปุระ อัครา อนุสรณรั์ก ทัชมาฮาล 4วัน 2คนื โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี : 29 ธ.ค.62-01 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,900 3,900 10,900 

วนัท่ี :  10-13 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 
วนัท่ี :  17-20 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  24-27 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 
วนัท่ี :  07-10 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 
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วนัท่ี :  14-17 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  21-24 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  06-09 มี.ค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  20-23 มี.ค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  25-28 มี.ค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือคา่

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ  า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง , ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรบั
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอนิเดียส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลือส  าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่
เอกสารบริษัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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