อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสี ชมพู
4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
2. ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
3. ชม Amber fort ป้ อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะ
ฮินดูและศิลปะราชปุต
4. ชม บ่อนา้ จันเบารี ซึ่งเป็ นบ่อนา้ ขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
5. ชม “ทัชมาฮาล” อนุ สรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้ อม
ปราการที่ย่ งิ ใหญ่
หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ 1500 บาท/ทริป
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ควมพึงพอใจในการให้บริการ**
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

ค่า

โรงแรมทีพ่ กั
 CRIMSOM PARK

สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ

✈

HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเท่า,เมืองชัยปูระ
 Hotel Pushp Villa

2

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิตพ
ิ าเลส – อัครา

O

O

O

3

อัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ าจันเบารี - ชัยปุระ

O

O

O

4

ชัยปูระ - กรุงเทพฯ

✈

ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบ
เท่า,เมืองชัยปูระ
-

** ไม่รวมค่าวีซ่า 3000 บาท**
วันแรก
18.00 น.

สนามบินดอนเมือง – ชั ยปุระ
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์

เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
21.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชั ยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใช้ เวลาบินประมาณ
4.20 ชั่วโมง)

00.20 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินชั ยปูระ นาท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ว หลังจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ ที่พกั

ทีพ่ กั
วันทีส่ อง
เช้ า

 CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า,เมืองชัยปูระ

ชั ยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – อัครา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองชั ยปูระ นครแห่ งชัยชนะ คนอินเดี ยเรี ยกเมืองนี้ วา่ จัยปูร์ หรื อ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า
นครสี ชมพู (Pink city) โดยที่ มาของเมื องสี ชมพูก็เนื่ องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิ งห์ (Maharaja
Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสี ชมพูทบั บนสี ปูนเก่าของบ้านเรื อนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรี จิตครั้ง
ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่ งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่ งภายหลังคือ
กษัต ริ ย ์เอ็ดเวิร์ด ที่ 7 (King Edward Vll) แห่ ง สหราชอาณาจัก รและต่ อ มารั ฐบาลอิ น เดี ย ก็ ย งั ออกกฎหมาย
ควบคุ มให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกาแพงเมืองเก่าต้องทาสี ชมพูเช่ นเดิม ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าซึ่ งทันสมัยสุ ดของรั ฐราชสถาน สิ่ งที่ น่าสนใจในเมื องชัยปูระคื อ ผังเมื องเก่ า และสิ่ งก่ อสร้ างดั้งเดิ ม
รวมทั้งประตูเมืองซึ่ งยังคงอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ จนทา
ให้เมื องนี้ เป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ ยวจากทัว่ โลก หลังจากนั้นนาท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA
MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่ งสายลม เป็ นพระราชวัง ตั้งอยูใ่ นเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดี ย
สร้างในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ งห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล
ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรู ปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น
คือ บริ เวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสู งห้าชั้นและมีลกั ษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหิ นทรายสี แดงสดฉลุหินให้
เป็ นช่ องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึ ง 953 บางแต่ปิดไว้ดว้ ยหิ นทรายฉลุ ทาให้นางใน
ฮาเร็ มพระสนมที่ อยู่ดา้ นในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่ คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็ นและ
ประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่ องแสงและช่ องลมจนเป็ นที่มาของชื่ อ “Palace Of Wind” นาท่านเดินทางสู่ ป้อม

อาเมร์ หรื อ ป้ อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมื อ งอาเมร์ ชานเมื อ งชัย ปุ ระ ห่ า งจากเมื องชัย ปุ ระ 11
กิ โลเมตร ตั้งโดดเด่ นอยู่บ นผาหิ นเหนื อทะเลสาบ สร้ างโดยมหาราชา มาน สิ งห์ ที่ 1 ป้ อมปราการแห่ งนี้ มี
ชื่ อเสี ย งทางด้านสถาปั ต ยกรรมซึ่ งผสมผสานกัน ระหว่างศิ ล ปะฮิ น ดู และศิ ล ปะราชปุ ต อัน เป็ นเอกลัก ษณ์
สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกาแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้า
หลายแห่ ง ถนนที่ปูดว้ ยหิ นหลายสาย ซึ่ งเมื่ออยู่บนป้ อมแล้วสามารถมองเห็ นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน
ความสวยงามของป้ อมแอมเบอร์ ซ่อนอยูภ่ ายในกาแพงเมืองที่แบ่งเป็ นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคัน่ ด้วยทางเดิน
กว้า ง) โดยภายในเป็ นหมู่ พ ระที่ นั่ ง ซึ่ งสร้ า งจากหิ น ทรายสี แ ดงและหิ น อ่ อ น หมู่ พ ระที่ นั่ ง ภายในป้ อม
ประกอบด้วย "ดิวนั -อิ-อัม" หรื อท้องพระโรง, "ดิวนั -อิ-กัส" หรื อท้องพระโรงส่ วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระ
ตาหนัก ซึ่ งเป็ นห้องทรงประดับ กระจกส าหรั บมหาราชา) และ "จัย มานดี ร์" ซึ่ งเป็ นตาหนักอยู่บ นชั้นสอง,
"อารัม บักห์" ซึ่ งเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรู ปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ กลางระหว่างอาคาร และ "สุ กห์นิวาส" ซึ่ งเป็ น
พระตาหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตาหนักให้เย็นลงด้วยการทาให้ลมเป่ าผ่านรางน้ าตกที่มีอยูโ่ ดยรอบ
ภายในพระตาหนัก ทาให้ภายในตาหนักนี้ มีอากาศเย็นอยูเ่ สมอ ป้ อมนี้ เคยเป็ นที่ประทับของราชปุต มหาราชา
และพระราชวงศ์ของอาเมร์ ในอดี ต นอกจากนี้ บริ เวณประตูทางเข้าพระราชวังใกล้กบั ประตูกาเนช (Ganesh
Gate "ประตูพระคเณศ") เป็ นที่ต้ งั ของวัดชิ ลาเทวี (Sila Devi) ซึ่ งภายในมีศาลบูชาพระแม่ทุรคา ซึ่ งเป็ นเทพเจ้า
แห่งสงคราม ซึ่ งมหาราชา มาน สิ งห์ทรงเคารพบูชาอย่างสู ง เนื่องจากพระองค์ได้ทรงพระสุ บินถึงพระแม่ทุรคา
ทู ล ให้ ท ราบว่าพระองค์จ ะชนะสงครามกับ มหาราชาแห่ ง เบงกอลใน ปี ค.ศ. 1604 ให้ ทุ ก ท่ านได้สั ม ผัส
บรรยากาศแบบมหาราชในอดี ตด้วยการเดิ นทางบนหลังช้างขึ้นไปตามทางเดินอันคดเคี้ยวเพื่อขึ้นสู่ ป้อมแอม
เบอร์ ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ าย

จากนั้น นาท่ านชม “ซิ ตี้ พาเลส” (CITY PALACE) ซึ่ งเดิ มเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิ งห์ (Jai Singh)
พระราชวัง ถู ก สร้ า งขยายออกในสมัย หลัง ปั จ จุ บ ัน ได้ร วบเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ Sawai Man Singh Museum
ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่น่าสนใจคือ ส่ วนแรกคือส่ วนของพระราชวังส่ วนที่สองเป็ นส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั
แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย ์ และมเหสี ซึ่ งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่ วนที่สามเป็ นส่ วนของอาวุธ และชุดศึก
สงคราม ที่ จดั แสดงไว้อย่างน่ าทึ่ งมากมายหลายหลาก บางชิ้ น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่ าพิศวง และส่ วนที่ สี่ คื อ

ส่ วนของศิ ล ปะภาพวาด รู ป ถ่ าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ งได้รับ การจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลาง
อาคารมีหม้อน้ าขนาดมหึ มา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิน สู ง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่ อกันว่าเป็ นหม้อ
น้ าที่กษัตริ ย ์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่ งบรรจุน้ าจากแม่น้ าคงคาอัน
ศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็ นสถานที่ต้ งั อนุ สรณ์สถานแห่ งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดี ยสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดี ยในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า "ฮินดู
สถาน" เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ ายมนา ทางตอนเหนื อของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยูห่ ่ างจาก
เมืองลัคเนาว์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010)
ถื อเป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
ค่า

รับประทานอาหารค่า

ทีพ่ กั

 Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า,เมืองชั ยปูระ

วันทีส่ าม

อัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ ด – บ่ อนา้ จันเบารี - ชั ยปุระ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้าชม ทัชมาฮาล แหล่ งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ที่สาคัญของโลก ซึ่ งอนุ สรณ์ สถานแห่ ง
ความรักอันยิง่ ใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานา
ท่านเดิ นสู่ ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสื อภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้อยคาอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รักที่จาก
ไป และนาท่านถ่ายรู ปกับลานน้ าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเ่ บื้องหลัง แล้วนาท่านเข้าสู่ ตวั อาคารที่สร้างจากหิ น
อ่ อนสี ข าวบริ สุ ท ธิ์ จากเมื อ งมกรานะ ที่ ป ระดับ ลวดลายด้วยเทคนิ ค ฝั งหิ น สี ต่างๆ ลงไปในเนื้ อหิ น ที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์ เซี ย โดยอาคารตรงกลางจะเป็ นรู ปโดมซึ่ งมีหอคอย
สี่ เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุ มตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์ จาฮัน ได้อยู่คู่
เคี ยงกันตลอดชัว่ นิ รันดร์ ทัชมาฮาลแห่ งนี้ ใช้เวลาก่อสร้ างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้ นเงิ นไป 41 ล้านรู ปี มี การใช้
ทองคาประดับตกแต่งส่ วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิ โลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานาท่าน
เดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ ายมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดิ นแล้ว โดยเล่ากันว่า

พระเจ้าชาห์จาฮันเตรี ยมที่จะสร้างสุ สานของตัวเองเป็ นหิ นอ่อนสี ดาโดยตัวรู ปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัช
มาฮาล เพื่อที่จะอยูเ่ คียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอานาจและนาตัวไปคุมขังไว้ในป้ อมอักราเสี ยก่อน
จากนั้นนาท่านเข้าชม อักรา ฟอร์ ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริ มแม่น้ ายมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่ ง
ราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็ นป้ อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้า
ชาฮัน กี ร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮัน กี ร์) , พระเจ้าชาห์ จาฮานได้ส ร้ างขยายต่ อเติ ม ป้ อมและ
พระราชวังแห่ งนี้ อย่างใหญ่โต และนาท่านเข้าชมป้ อมผ่านประตู อามรรสิ งห์ เข้าสู่ ส่วนที่เป็ นพระราชวัง ผ่าน
ลานสวนประดับ อ่างหิ นทรายสี แดงขนาดยักษ์สาหรับสรงน้ า ท่านจะได้เห็ นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตาม
รสนิ ยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริ ย ์ นาท่านเข้าชมด้านในพระตาหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่
มีอิทธิ พลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์ เซี ย แล้วนาขึ้นสู่ ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถ
มองเห็ นชมทิวทัศน์ลาน้ ายมุนาได้ ต่อมานาชมห้องที่ประทับของกษัตริ ย ์ ,พระโอรส, พระธิ ดาและองค์ต่างๆ
แล้วนาชมพระตาหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลี ยงมุขแปดเหลี่ ยม มีหน้าต่างเปิ ดกว้าง ที่สามารถมองเห็ นทัชมา
ฮาลได้ ในพระตาหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจาขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาล
จนสิ้ นพระชนม์ แล้วก็นาชมลานสวนประดับ ดิวนั อีอาอา ที่ช้ นั บนด้านหนึ่ งเคยเป็ นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูง
อันยิ่งใหญ่ (ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอิหร่ าน) และที่ลานสวนประดับแห่ งนี้ เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้ง
แรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้นาสิ นค้าเป็ นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กบั นางในฮาเร็ ม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ าย

นาท่านชม บ่ อน้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่ งเชื่ อกันว่าถูกสร้ างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 หรื อพันกว่าปี มาแล้ว
ตอนนั้น แคว้น ราชาสถานเป็ นแคว้น ที่ ร่ ารวยมาก เนื่ อ งจากเป็ นเส้ น ทางสายส าคัญ ในการเดิ น ทางไปยัง
ตะวันออกกลาง ซึ่ งพอเดิ นทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทาให้เกิ ดการค้าขายขึ้น พอรวยแล้วก็เริ่ มมี การลงทุ นในการ
สร้างปราสาทราชวังและป้ อมปราการ แต่ดว้ ยความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็ นทะเลทราย ที่มีความแห้งแล้งมาก
น้ าฝนที่ตกเพียงปี ละไม่กี่ครั้งก็จะซึ มหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็ วแบบที่คนไทยซึ่ งเติบโตมากับสายน้ าอย่าง
เราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธีสร้างบ่อน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ให้
ได้นานที่สุด เพราะการเก็บน้ าไว้ใช้ก็ถือเป็ นทั้งความมัน่ คงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่ งสาคัญสาหรับการ
ประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่ งเดียว ยิง่ ไปกว่านั้น มหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักน้ าจากบ่อมาใช้ได้อย่าง

สะดวกแม้ยามที่ระดับน้ าลดต่ าติดก้นบ่อด้วย บ่อน้ าแชนด์ เบารี ที่ถือกาเนิ ดขึ้นเลยมีดีไซน์สุดล้ าทุกส่ วนทุ ก
ด้านของบ่อเป็ นบันไดเชื่ อมถึงกันทั้งหมด เพื่อให้คนเดินลงไปตักน้ าได้พร้อมกันหลายคน และตักได้จนถึงหยด
สุ ดท้ายแม้ว่า บ่ อจะลึ ก ถึ งประมาณตึ ก 10 ชั้น หรื อ 33 เมตร ตัวบัน ไดที่ ส ร้ า งขึ้ น มานั้น แบ่ งเป็ น 13 ชั้น มี
ขั้นบันไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขั้น นับเป็ นบ่อน้ าที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ท้ งั ขนาดและการ
ออกแบบก่อสร้าง
หลังจากนั้นน าท่ านเดิ น ทางกลับ ไปยังเมื องชัย ปู ระ ระหว่างทางให้ ท่ านได้ช มธรรมชาติ และพัก ผ่อนตาม
อัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองชัยปุระ
ค่า

รับประทานอาหารค่า

21.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปูระ

วันทีส่ ี่
00.50 น.

ชั ยปูระ - กรุ งเทพฯ

นาท่ านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชี ย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD131 (ใช้ เวล
โดยประมาณ 4.30 ชม.)

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น”
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

ว ันที่ : 29 ธ.ค. 17- 01 ม.ค. 18

16,991

16,991

16,991

4,500

ว ันที่ : 12-15 ม.ค. 18

13,551

13,551

13,551

3,900

ว ันที่ : 26-29 ม.ค. 18

13,551

13,551

13,551

3,900

ว ันที่ : 23-26 ก.พ. 18

12,991

12,991

12,991

3,900

ว ันที่ : 23-26 มี.ค. 18

12,991

12,991

12,991

3,900

ว ันที่ : 13-16 เม.ย. 18

16,551

16,551

16,551

3,900

กาหนดการเดินทาง

ิ ธิเ์ ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านน
้ งวนสท
**ราคานีส
ั้
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทาง
ไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 1500 /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับ ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสั ยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้ อมค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิ งและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่ านมี ความประสงค์จะต้องการปรั บ เปลี่ ยนระดับ ชั้นที่ นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชาระเงิ นเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้ว ทางโรงแรมไม่ ส ามารถจัด หารห้ อ งพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษ ัท อาจมี ก ารจัด ห้ อ งพัก ให้ ต ามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดิ นทางในกรณี ที่น้ าหนักเกิ นกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิ โลกรัม/ท่าน ส่ วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกาหนด

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าอินเดีย 3,000 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปสาหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 1500 บาทต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจา 10,000 บาท (ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.
4.
5.
6.
7.

6.

7.

8.
9.

10.

กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่ อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตี ยง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
่ ประเทศอินเดียสาหร ับ-คนไทย
หล ักฐานประกอบการยืน
่ ขอวีซา

ื เดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุ
1. หน ังสอ
่ เอกสารบริษ ัท
ใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง
จะไม่ร ับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2x2นิว้ พืน
้ หลังสีขาวเท่านัน
้ จานวน 2ใบเป็ นรูปทีถ
่ า่ ยจากร ้านถ่ายรูป
เท่านัน
้ รูป (ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ,ไม่ใส่ขด
ุ ข ้าราชการหรือเครือ
่ งแบบใดๆ ไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์
รวมถึงห ้ามใช ้รูปทีถ
่ า่ ยเองและปริน
้ ท์เอง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช ้สาเนาสูตบ
ิ ต
ั รและบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ ้าน
ื่ ร ับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย**
**เอกสารทีเ่ ป็นสาเนากรุณาเซ็นชอ


กรุณากรอกข้ อมูลเพือ่ ประโยชน์ ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซ่าของท่ าน
ประวัติส่วนตัว

PERSONAL INFORMATION
คานาหน้ า :
นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE
MR
MRS
MS
MSTR
ชื่อ : _ _______________
______นามสกุล :
____
________________________
NAME : _ _______________
___SURNAME : _ _______________
______
สถานะภาพ :
แต่ งงาน
โสด
MARITAL STATUS MARRIED
UN MARRIED
ชื่อสามี/ภรรยา:
___________________________________________________________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สั ญชาติสามี/ภรรยา :
_______________________________________________________
NATIONALITY
ทีอ่ ยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ : ______
______________________________________________________
ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
ชื่ อ/นามสกุลบิดา :
_______________________สั ญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชื่ อ/นามสกุลมารดา :
______________________สั ญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัติ / จานวนบุตร
CHILD INFORMATION
จานวนบุตร : _____________________________ คน
NUMBER OF CHILDREN
ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL
INFORMATION_________________________________________________________________________

ประวัติการทางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
___________________________________________________________________
OCCUPATION:____________
__________________________________________________
ชื่อบริษัท:___
_______________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอร์ โทรติดต่ อ : _
___________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER___
____________________________________________________
ทีอ่ ยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ : ______
______________________________________________________
ZIP CODE ______
_______________________________________________________
โปรดระบุรายชื่ อประเทศที่ท่านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี * สาคัญมาก
______

_______________________________________________________

*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็ นต้ องแจ้ งเลขทีว่ ซี ่ าครั้งสุ ดท้ ายที่ยนื่ และวันทีอ่ อกวีซ่า(สาคัญมาก)
______
_______________________________________________________

