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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชัยปุระ  
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 2 ประตู 1-2  สายการบินแอร์

เอเชีย (AirAsia) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 
21.30 น. 

 

 
00.20 น. 

 
ที่พกั 

ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.20 ชัว่โมง)   
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ น าท่านผ่านพิธีการศลุการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ที่

พกั (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 

โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ 

วันที่2 ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตีพ้าเลซ – วัดพระพฆิเนศ-อักรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว้่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู 
(Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสัง่ให้
ประชาชนทาสีชมพูทบับนสีปนูเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครัง้ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ 
(Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่  7 (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจกัรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคุมให้ส่ิงก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดิม  
ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูย์กลางทางการค้าซึง่ทนัสมยัสดุของรัฐราชสถาน ส่ิงที่น่าสนใจในเมืองชยัปรุะคือ ผงัเมืองเก่า และ
ส่ิงก่อสร้างดัง้เดิม รวมทัง้ประตูเมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนีสี้ชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ 
จนท าให้เมืองนีเ้ป็นจดุหมายของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก  หลงัจากนัน้น าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) 
แปลว่า พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั ตัง้อยู่ในเมืองชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบนัสงูห้าชัน้และมี
ลกัษณะคล้ายรังผึง้สร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลหุินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมชี่องหน้าต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลทุ าให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไป
ข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ  “Palace Of Wind”   น าท่านเดินทางสู่ 
ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชยัปรุะ ห่างจากเมืองชยัปรุะ 11 กิโลเมตร 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชยัปรุะ   
วนัท่ี 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตีพ้าเลซ – วดัพระพิฆเนศ – อกัรา 
วนัท่ี 3   อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอร์ด – บ่อน า้จนัเบารี – ชยัปรุะ 
วนัท่ี 4.  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)  
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ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที ่1 ป้อมปราการแห่งนีม้ีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม
ซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมี
ขนาดก าแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้ว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองที่แบ่งเป็น
ทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้คัน่ด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นัง่ซึง่สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นัง่
ภายในป้อม ประกอบด้วย "ดิวนั-อิ-อมั" หรือท้องพระโรง, "ดิวนั-อิ-กสั" หรือท้องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระต าหนกั
ซึง่เป็นห้องทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา) และ "จยั มานดีร์" ซึง่เป็นต าหนกัอยู่บนชัน้สอง, "อารัม บกัห์" ซึง่เป็นสวนสวย
จัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์นิวาส" ซึ่งเป็นพระต าหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระ
ต าหนกัให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่าผ่านรางน า้ตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนกั ท าให้ภายในต าหนกันีม้ีอากาศเย็นอยู่
เสมอ ป้อมนีเ้คยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึน้ไปชม
พระราชวงั โดยรถจี๊ป) จากนัน้น าท่านชมซิตี ้พาเลส (CITY PALACE) ซึง่เดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) 
พระราชวงั ถกูสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ี
น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงัส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี 
ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก 
บางชิน้ ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่ส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการ
จารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน า้ขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 
เชื่อกันว่าเป็นหม้อน า้ที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน า้จากแม่น า้คง
คาอนัศกัดิ์สิทธ์ิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมือง

ชยัปรุะ วดันีส้ร้างขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหาร
แห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสขุนิรันดร์ ซึง่พระพิฆเนศวรช้างหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอวา่เป็นพระเจ้าแห่งความ
เป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศยั   หลังจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองอัครา เมืองที่เป็น
สถานที่ตัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีต
เมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ใน
รัฐอตุตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอตุตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 
ชม.)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา 

วันที่ 3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อน า้จันเบารี – ชัยปุระ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ที่ส าคญัของโลก ซึง่อนสุรณ์สถานแห่งความ
รักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมมุตัซ โดยสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู
สสุานที่สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นที่รักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลาน
น า้พทุี่มีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แล้วน าท่านเข้าสู่ตวัอาคารท่ีสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ที่ประดบั
ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 
พระเจ้าชาห์จาฮนั ได้อยู่คู่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ช้เวลาก่อสร้างทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ล้านรูปี มี
การใช้ทองค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินอ้อม
ไปด้านหลงัที่ติดกบัแม่น า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัข้ามจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรับดินแล้ว โดยเล่ากนัว่าพระเจ้าชาห์จาฮนัเตรียมที่
จะสร้างสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพื่อท่ีจะอยู่เคียงข้างกนั แต่ถกูออ
รังเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไว้ในป้อมอกัราเสียก่อน  **เนื่องจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร์ กรณีที่เข้าทชัมาฮาลตรงกับ
วนัศุกร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์สลบัโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม** จากนัน้น าท่านเข้าชม อักราฟอร์ด (Agra Fort) 
แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสร้างโดยพระเจ้าอคับาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกลุ  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัที่
ประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮนักีร์  และพระนดัดา (โอรสของพระเจ้าชาฮนักีร์) , พระเจ้าชาห์
จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนท่ี
เป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน า้ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยั
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ตามรสนิยมที่แตกต่างกนัของสามกษัตริย์ น าท่านเข้าชมด้านในพระต าหนกัต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกลุที่มีอิทธิพล
จากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วน าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มีเฉลียงมขุ ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทศัน์ล า
น า้ยมนุาได้ ต่อมาน าชมห้องที่ประทบัของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระต าหนกั มาซมัมนั บร์ูช ที่
มีเฉลียงมขุแปดเหล่ียม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทชัมาฮาลได้ ในพระต าหนกันีเ้องที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮนั ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจ าขงัไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม์ แล้วก็น าชมลานสวนประดบั ดิวนัอีอาอ า ที่ชัน้บน
ด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบลัลงัก์นกยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดบัแห่งนีเ้องที่พระ
เจ้าชาห์จาฮนั ได้พบรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ที่ได้น าสินค้าเป็นสร้อยไข่มกุเข้ามาขายให้กบันางในฮาเร็ม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากนัน้น าท่านชม บ่อน า้จันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพนักว่าปีมาแล้ว ตอน

นัน้แคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร ่ารวยมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสายส าคญัในการเดินทางไปยงัตะวนัออกกลาง ซึ่งพอเดิน
ทางผ่านกนับ่อยๆ ก็ท าให้เกิดการค้าขายขึน้ พอรวยแล้วก็เร่ิมมีการลงทนุในการสร้างปราสาทราชวงัและป้อมปราการ แต่ด้วย
ความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทราย ที่มีความแห้งแล้งมาก น า้ฝนที่ตกเพียงปีละไม่ก่ีครัง้ก็จะซมึหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็วแบบที่คนไทยซึง่เติบโตมากบัสายน า้อย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหา
วิธีสร้างบ่อน า้เพื่อกกัเก็บน า้ไว้ใช้ให้ได้นานที่สดุ เพราะการเก็บน า้ไว้ใช้ก็ถือเป็นทัง้ความมัน่คงของชาติ การผ่อนคลาย และส่ิง
ส าคญัส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายงัต้องการให้คนลงไปตกัน า้จากบ่อมาใช้ได้
อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดบัน า้ลดต ่าติดก้นบ่อด้วย บ่อน า้แชนด์ เบารี ที่ถือก าเนิดขึน้เลยมีดีไซน์สดุล า้ทุกส่วนทกุด้านของบ่อ
เป็นบนัไดเชื่อมถึงกันทัง้หมด เพื่อให้คนเดินลงไปตกัน า้ได้พร้อมกันหลายคน และตกัได้จนถึงหยดสดุท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดที่สร้างขึน้มานัน้แบ่งเป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขัน้ นบัเป็นบ่อน า้ที่
ลกึและใหญ่ที่สดุในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสร้าง  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองชยั
ปรุะ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Dinner Box) 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชยัปรุะ   

วันที่ 4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
00.50 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD131 (ใช้เวลา

บินประมาณ 4.30 ชัว่โมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
06.15 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ : 25 - 28 ต.ค. 62  16,900 16,900 16,900 4,900 7,400 

วนัที่ :  01 - 04 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 3,900 7,400 

วนัที่ :  22 - 25 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 3,900 7,400 

วนัที่ :  29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 3,900 6,400 

วนัที่ :  04-07 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วนัที่ :  13-16 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วนัที่ :  20-23 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วนัที่ :  27-30 ธ.ค. 62 19,900 19,900 19,900 3,900 9,900 

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

วนัที่ :  10-13 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วนัที่ :  17-20 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

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

วนัที่ :  31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วนัที่ :  07-10 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัที่ :  14-17 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

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

วนัที่ :  28 ก.พ. - 02 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัที่ :  06-09 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 
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วนัที่ :  20-23 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วนัที่ :  25-28 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

      
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

20 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
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5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่า
โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
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จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใสช่ดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  
สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  
ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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