
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครสีชมพ ูเมืองชยัปรุะ | พระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล 
บอ่นํ �าจนัเบารี | อกัราฟอร์ด | Amber fort | ทชัมาฮาล 

 
   

 

 

 

 

 

อนิเดยี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทชัมาฮาล 4วัน 2คืน 

เดนิทาง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

ราคาเริ#มต้นเพยีง 14,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที- 1.  กรุงเทพฯ )สนามบินดอนเมือง ( –  ชยัปรุะ    

วนัที- 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ปอ้มแอมเบอร์ – ซิตี �พาเลซ – วดัพระพิฆเนศ – อกัรา 
วนัที- 3   อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอร์ด – บอ่นํ �าจนัเบารี – ชยัปรุะ 
วนัที- 4.  กรุงเทพ )สนามบินดอนเมือง(   



 

 

 

  

วันที# , กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชัยปุระ  
,1.23 น. คณะพร้อมกนัที-สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั �น B เคาน์เตอร์ C ประต ูD-C  สายการบินแอร์

เอเชีย (AirAsia) โดยมีเจ้าหน้าที-คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
4,.23 น. 

 

 

00.20 น. 
 

ที#พัก 

ออกเดินทางสู ่เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที-ยวบินที- FDDBL (ใช้เวลาบินประมาณ M.CL ชั-วโมง)   
(ไมมี่บริการอาหารบนเครื-อง)  
คณะเดินทางถึง สนามบนิชัยปุระ นําท่านผ่านพิธีการศลุการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลงัจากนั �นนําท่านเดินทางสู่ที-

พกั (เวลาท้องถิ-นช้ากวา่ประเทศไทย D.BL ชั-วโมง) 

โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที#4 ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซติี Hพาเลซ – วัดพระพฆิเนศ-อักรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี �ว่า จัยปร์ู หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื-อว่า นครสีชมพู 

(Pink city) โดยที-มาของเมืองสีชมพก็ูเนื-องจากในปี ค.ศ. DUVW มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั-งให้
ประชาชนทาสีชมพทูบับนสีปนูเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื-อแสดงถึงไมตรีจิตครั �งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ 
(Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ-งภายหลงัคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที- V (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจกัรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคมุให้สิ-งก่อสร้างภายในเขตกําแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพเูช่นเดิม 
ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูย์กลางทางการค้าซึ-งทนัสมยัสดุของรัฐราชสถาน สิ-งที-น่าสนใจในเมืองชยัปรุะคือ ผงัเมืองเก่า และ
สิ-งก่อสร้างดั �งเดิม รวมทั �งประตเูมืองซึ-งยงัคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี �สีชมพขูองเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ 
จนทําให้เมืองนี �เป็นจดุหมายของนกัท่องเที-ยวจากทั-วโลก  หลงัจากนั �นนําท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) 
แปลว่า พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั ตั �งอยู่ในเมืองชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. DVkk โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด์ อสุถดั (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมีสิ-งก่อสร้างที-โดดเดน่คือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบนัสงูห้าชั �นและมี
ลกัษณะคล้ายรังผึ �งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลหุินให้เป็นช่องหน้าตา่งลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าตา่งถึง ksB บาง
แต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลทํุาให้นางในฮาเร็มพระสนมที-อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที-คนภายนอกมองเข้าไป
ข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที-มาของชื-อ “Palace Of Wind”   นําท่านเดินทางสู่ 
ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั �งอยู่ที-เมืองอาเมร์ ชานเมืองชยัปรุะ ห่างจากเมืองชยัปรุะ DD กิโลเมตร 
ตั �งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที- D ปอ้มปราการแห่งนี �มีชื-อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม
ซึ-งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอนัเป็นเอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื-องจากมี
ขนาดกําแพงปราการที-ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตทูางเข้าหลายแห่ง ถนนที-ปูด้วยหินหลายสาย ซึ-งเมื-ออยู่บนป้อมแล้ว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกําแพงเมืองที-แบ่งเป็น
ทั �งหมด M ชั �น (แตล่ะชั �นคั-นด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมูพ่ระที-นั-งซึ-งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินออ่น หมู่พระที-นั-ง
ภายในปอ้ม ประกอบด้วย "ดิวนั-อิ-อมั" หรือท้องพระโรง, "ดิวนั-อิ-กสั" หรือท้องพระโรงสว่นพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระตําหนกั
ซึ-งเป็นห้องทรงประดบักระจกสําหรับมหาราชา) และ "จยั มานดีร์" ซึ-งเป็นตําหนกัอยู่บนชั �นสอง, "อารัม บกัห์" ซึ-งเป็นสวนสวย
จดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั-นกลางระหว่างอาคาร และ "สกุห์นิวาส" ซึ-งเป็นพระตําหนักที-ใช้การปรับอากาศภายในพระ



 

 

 

ตําหนกัให้เย็นลงด้วยการทําให้ลมเป่าผ่านรางนํ �าตกที-มีอยู่โดยรอบภายในพระตําหนกั ทําให้ภายในตําหนกันี �มีอากาศเย็นอยู่
เสมอ ป้อมนี �เคยเป็นที-ประทบัของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ �นไปชม
พระราชวงั โดยรถจีzป) จากนั �นนําทา่นชมซติี H พาเลส (CITY PALACE) ซึ-งเดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห์ (Jai Singh) 
พระราชวงั ถกูสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย M สว่นที-
น่าสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัสว่นที-สองเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ ที-จดัแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี 
ซึ-งมีการตดัเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที-สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที-จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ-งมากมายหลายหลาก 
บางชิ �น ก็เป็นอาวธุได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที-สี- คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ-งได้รับการ
จารึกไว้ในประวติัศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อนํ �าขนาดมหมึา C ใบ ทําจากโลหะเงิน สงู D.sL เมตร มีขนาดใหญ่ที-สดุในโลก 
เชื-อกนัว่าเป็นหม้อนํ �าที-กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที- V ซึ-งบรรจนํุ �าจากแม่นํ �าคง
คาอนัศกัดิ~สทิธิ~ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเดินทางเข้าสู ่วัดพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที-ชื-อเสียงโดง่ดงัเป็นอนัดบั D ของเมือง

ชยัปรุะ วดันี �สร้างขึ �นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที- DU ตั �งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหาร
แหง่นี �เปรียบเสมือนชีวิตแหง่การค้นหาความสขุนิรันดร์ ซึ-งพระพิฆเนศวรช้างหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอวา่เป็นพระเจ้าแหง่ความ
เป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมั-งคั-ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี �เป็นที-นิยมมากที-สุดของนักท่องเที-ยวทั �งชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอธัยาศยั   หลงัจากนั �นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคัรา เมืองที-เป็น
สถานที-ตั �งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทชัมาฮาล และเคยเป็นศนูย์กลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศ์โมกุล อคัระ อดีต
เมืองหลวงของอินเดียในสมยัที-ยงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองที-ตั �งอยู่ริมแม่นํ �ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ใน
รัฐอตุตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอตุตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทั �งหมด D,WUW,kVW คน (ปีค.ศ. CLDL) ถือเป็นหนึ-ง
ในเมืองที-มีประชากรหนาแน่นที-สดุในรัฐอตุตรประเทศ และอนัดบัที- Dk ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ M.BL 
ชม.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ#า รับประทานอาหารคํ#า  
ที#พัก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 



 

 

 

วันที# 2 อักรา – ทชัมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อนํ Hาจันเบารี – ชัยปุระ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที#พัก 

 

นําทา่นเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น D ใน V สิ-งมหศัจรรย์ที-สําคญัของโลก ซึ-งอนสุรณ์สถานแหง่ความ
รักอนัยิ-งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที-มีต่อพระนางมมุตซั โดยสร้างขึ �นในปี ค.ศ. DWBD ต่อมานําท่านเดินสู่ประตู
สสุานที-สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที-เป็นถ้อยคําอทุิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นที-รักที-จากไป และนําท่านถ่ายรูปกบัลาน
นํ �าพทีุ-มีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบื �องหลงั แล้วนําท่านเข้าสูต่วัอาคารที-สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธิ~จากเมืองมกรานะ ที-ประดบั
ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื �อหิน ที-เป็นสถาปัตยกรรมชิ �นเอกของโลกที-ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ-งมีหอคอยสี-เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที-ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 
พระเจ้าชาห์จาฮนั ได้อยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั-วนิรันดร์  ทชัมาฮาลแหง่นี �ใช้เวลาก่อสร้างทั �งหมด DC ปี โดยสิ �นเงินไป MD ล้านรูปี มี
การใช้ทองคําประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั sLL กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า CL,LLL คน ต่อมานําท่านเดินอ้อม
ไปด้านหลงัที-ติดกบัแมนํ่ �ายมนุาโดยฝั-งตรงกนัข้ามจะมีพื �นที-ขนาดใหญ่ถกูปรับดินแล้ว โดยเลา่กนัวา่พระเจ้าชาห์จาฮนัเตรียมที-
จะสร้างสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีดําโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพื-อที-จะอยูเ่คียงข้างกนั แต่ถกูออ
รังเซบ ยึดอํานาจและนําตวัไปคมุขงัไว้ในป้อมอกัราเสียก่อน  จากนั �นนําท่านเข้าชม อักราฟอร์ด (Agra Fort) แหล่งมรดก
โลก ทิ-ติดริมแม่นํ �ายมนุาสร้างโดยพระเจ้าอคับาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกลุ  เมื-อปี ค.ศ. DsWs เป็นทั �งพระราชวงัที-ประทบัและ
เป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮนักีร์  และพระนดัดา (โอรสของพระเจ้าชาฮนักีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้
สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี �อย่างใหญ่โต และนําท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อํามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที-เป็น
พระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์สําหรับสรงนํ �า ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตาม
รสนิยมที-แตกต่างกนัของสามกษัตริย์ นําท่านเข้าชมด้านในพระตําหนกัต่างๆที-สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกลุที-มีอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอร์เซีย แล้วนําขึ �นสูร่ะเบียงชั �นที-สองที-มีเฉลียงมขุ ซึ-งสามารถมองเห็นชมทิวทศัน์ลํานํ �ายมุ
นาได้ ต่อมานําชมห้องที-ประทบัของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วนําชมพระตําหนัก มาซมัมนั บูร์ช ที-มี
เฉลียงมุขแปดเหลี-ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที-สามารถมองเห็นทชัมาฮาลได้ ในพระตําหนักนี �เองที-เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจําขงัไว้ V ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ �นพระชนม์ แล้วก็นําชมลานสวนประดบั ดิวนัอีอาอํา ที-ชั �นบน
ด้านหนึ-งเคยเป็นที-ประดิษฐานบลัลงัก์นกยงูอนัยิ-งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที-ลานสวนประดบัแห่งนี �เองที-พระ
เจ้าชาห์จาฮนั ได้พบรักครั �งแรกกบัพระนางมมุตซั  ที-ได้นําสนิค้าเป็นสร้อยไข่มกุเข้ามาขายให้กบันางในฮาเร็ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากนั �นนําท่านชม บ่อนํ Hาจันเบารี (Chand Baori) ซึ-งเชื-อกนัว่าถกูสร้างขึ �นในช่วงศตวรรษที- DL หรือพนักว่าปีมาแล้ว ตอน

นั �นแคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที-รํ-ารวยมาก เนื-องจากเป็นเส้นทางสายสําคญัในการเดินทางไปยงัตะวนัออกกลาง ซึ-งพอเดิน
ทางผา่นกนับ่อยๆ ก็ทําให้เกิดการค้าขายขึ �น พอรวยแล้วก็เริ-มมีการลงทนุในการสร้างปราสาทราชวงัและปอ้มปราการ แต่ด้วย
ความที-ภมิูประเทศของที-นี-เป็นทะเลทราย ที-มีความแห้งแล้งมาก นํ �าฝนที-ตกเพียงปีละไม่กี-ครั �งก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็วแบบที-คนไทยซึ-งเติบโตมากบัสายนํ �าอย่างเราๆ จินตนาการไม่ถกู มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหา
วิธีสร้างบอ่นํ �าเพื-อกกัเก็บนํ �าไว้ใช้ให้ได้นานที-สดุ เพราะการเก็บนํ �าไว้ใช้ก็ถือเป็นทั �งความมั-นคงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ-ง
สําคญัสําหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ-งเดียว ยิ-งไปกว่านั �น มหาราชายงัต้องการให้คนลงไปตกันํ �าจากบ่อมาใช้ได้
อย่างสะดวกแม้ยามที-ระดบันํ �าลดตํ-าติดก้นบ่อด้วย บ่อนํ �าแชนด์ เบารี ที-ถือกําเนิดขึ �นเลยมีดีไซน์สดุลํ �าทกุสว่นทกุด้านของบ่อ
เป็นบนัไดเชื-อมถึงกนัทั �งหมด เพื-อให้คนเดินลงไปตกันํ �าได้พร้อมกนัหลายคน และตกัได้จนถึงหยดสดุท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตกึ DL ชั �น หรือ BB เมตร ตวับนัไดที-สร้างขึ �นมานั �นแบง่เป็น DB ชั �น มีขั �นบนัไดรวมแล้วกวา่ B,sLL ขั �น นบัเป็นบ่อนํ �าที-



 

 

 

ลกึและใหญ่ที-สดุในอินเดียที-มีความยิ-งใหญ่ทั �งขนาดและการออกแบบก่อสร้าง  หลงัจากนั �นนําทา่นเดินทางกลบัไปยงัเมืองชยั
ปรุะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ#า รับประทานอาหารคํ#า (Dinner Box) 
 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินชยัปรุะ   

วันที# h ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
33.i3 น. นําท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที-ยวบินที- FD131 (ใช้เวลา

บินประมาณ 4.30 ชั-วโมง) (ไมมี่บริการอาหารบนเครื-อง) 
3j.,i น. เดินทางกลบัถงึทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : อนิเดยี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทชัมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 4-2 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี#ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัpว 
ท่านละ 

วนัที- : 25 - 28 ต.ค. WC  16,900 16,900 16,900 4,900 8,900 

วนัที- :  LD - LM พ.ย. WC 15,900 15,900 15,900 4,900 8,900 

วนัที- :  CC - Cs พ.ย. WC 15,900 15,900 15,900 4,900 8,900 

วนัที- :  Ck พ.ย.- LC ธ.ค. WC 14,900 14,900 14,900 4,900 7,900 

วนัที- :  LM-LV ธ.ค. WC 17,900 17,900 17,900 4,900 8,900 

วนัที- :  DB-DW ธ.ค. WC 17,900 17,900 17,900 4,900 8,900 

วนัที- :  CL-CB ธ.ค. WC 17,900 17,900 17,900 4,900 8,900 

วนัที- :  CV-BL ธ.ค. WC 19,900 19,900 19,900 4,900 11,900 

วนัที- : Ck ธ.ค.WC-LD ธ.ค. WB 20,900 20,900 20,900 4,900 12,900 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 4 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี Hรวมรายการทัวร์ ตัpวเครื#องบนิ (ไม่รวมวีซ่าอนิเดยี) 



 

 

 

 

ราคานี Hไม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ท่านละ 2,333 บาท 
ราคานี Hไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ#นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที#ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั Hน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครั�ง 

 

 เงื#อนไขการให้บริการ 
D.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน DL ท่านขึ �นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี-ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
C.  ในกรณีที-ลกูค้าต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที-ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั �ง เพื-อเช็คข้อมลู
ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทั �งไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น 
B.  การชําระคา่บริการ 
     B.D กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ DL,LLL.- บาท  
     B.C กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที-เหลือ Ds-CL วนัก่อนออกเดนิทาง 
M.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    M.D แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง Ms วนั คืนคา่ใช้จ่ายทั �งหมด 
    M.C แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง Ds วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ DL,LLL บาท 
    M.B แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ Ds วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ~ เก็บค้าใช้จ่ายทั �งหมด 
    M.M ยกเว้นกรุ๊ปที-เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที-ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที-พกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที-ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื-องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที-ยวบนินั �นๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนี Hรวม 
1.  คา่ตั�วเครื-องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 



 

 

 

2.  คา่โรงแรมที-พกัตามรายการที-ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ-งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานที-ตา่งๆ ตามรายการที-ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื-องดื-มตามรายการที-ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที-ยวตามรายการที-ระบ ุ
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื-อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื-องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ-มเติมกบัทางเจ้าหน้าที-บริษัทได้ ** 
 - เบี �ยประกนัเริ-มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ-มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที-มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที-มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีนํ �ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี Hไม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื-นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัทําการ ท่านละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ D ใบเท่านั �น ในกรณีที-นํ �าหนกัเกินกวา่ที-สายการบนิกําหนด  
20 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินนํ �าหนกัตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื-องดื-ม, คา่อาหารที-สั-งเพิ-มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารที-ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที-กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ-นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิ~ที-จะเปลี-ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื-อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



 

 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที-เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, 
การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื-นๆ เป็นต้น 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที-ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ~และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที-
ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื-องมาจากมีสิ-งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื-นๆ 
5. รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที-ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ-ง หลงัจากได้สํารองที-นั-งบนเครื-อง และโรงแรม
ที-พกัในตา่งประเทศเป็นที-เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี-ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื-องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื-องบินปรับสูงขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ~ที-จะปรับราคาตั�ว
เครื-องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที-เกี-ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี-ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที-ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที-จะจดับริการทวัร์อื-นทดแทนให้ แตจ่ะ
ไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั �นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิ~ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั �น 
9. หากไม่สามารถไปเที-ยวในสถานที-ที-ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื-องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั �งสิ �น แตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที-ยวสถานที-อื-นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ~การ
จดัหานี �โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
1L. ในกรณีที-ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที-ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั �ง มิเช่นนั �นทางบริษัทฯ 
จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น  
 

สาํหรับผู้ที#มีความประสงค์ต้องการขอยื#นวีซ่าอนิเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการยื#นวีซ่าอนิเดยีสาํหรับผู้ที#ถือพาสสปอร์ตไทย 
D. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้งานเหลือไม่น้อย
กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
C. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิ �ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั �น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปที-ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั �น รูป (ห้ามสวม
แวน่ตาหรือเครื-องประดบั, ไมใ่สช่ดุข้าราชการหรือเครื-องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติzกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที-ถ่ายเองและปริ �นท์เอง) 
B. แบบฟอร์ม 
 

*** เอกสารการยื-นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  



 

 

 

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนื �อหาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเทา่นั �น *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 


