อินเดีย ชัยปุระ อัครา
อนุสรณ์ รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
บ่อน ้าจันเบารี | อักราฟอร์ ด | Amber fort | ทัชมาฮาล

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.

18,900.-

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ
ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี ้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ ด – บ่อน ้าจันเบารี – ชัยปุระ
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ
16.30 น.

19.30 น.

22.35 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 2 ประตู 1-2 สายการบินแอร์
เอเชีย (AirAsia) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
** คณะเดินทางตังแต่
้ เดือนมกราคม เป็ นต้ นไป เวลานัดหมาย 19.30 น. **
ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใช้ เวลาบินประมาณ 4.20 ชัว่ โมง)
(ไม่มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
** คณะเดินทาง ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 21.30 น. เที่ยวบินที่ FD130 **
คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ นาท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสูท่ ี่
พัก (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง)

ที่พกั

วันที่2
เช้ า

2

โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเท่ า,เมืองชัยปุระ

ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตพ
ี ้ าเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรี ยกเมืองนี ้ว่า จัยปูร์ หรื อ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ ชื่อว่า นครสีชมพู
(Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้ มีรับสัง่ ให้
ประชาชนทาสีชมพูทบั บนสีปูนเก่าของบ้ านเรื อนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรี จิตครัง้ ต้ อนรับการมาเยือนของเจ้ าชายแห่งเวลส์
(Prince of Waies) เจ้ าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตริ ย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงั ออกกฎหมายควบคุมให้ สิ่งก่อสร้ างภายในเขตกาแพงเมืองเก่าต้ องทาสีชมพูเช่นเดิม
ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าซึง่ ทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิง่ ที่นา่ สนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเก่า และ
สิง่ ก่อสร้ างดังเดิ
้ ม รวมทังประตู
้
เมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ นอกจากนี ้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์
จนทาให้ เมืองนี ้เป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก หลังจากนันน
้ าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL)
แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็ นพระราชวัง ตังอยู
้ ่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้ างในปี ค.ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสงิ่ ก่อสร้ างที่โดดเด่นคือ บริ เวณด้ านหน้ าอาคารมีหน้ าบันสูงห้ าชันและมี
้
ลักษณะคล้ ายรังผึ ้งสร้ างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้ เป็ นช่องหน้ าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้ าต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไว้ ด้วยหินทรายฉลุทาให้ นางในฮาเร็ มพระสนมที่อยูด่ ้ านในสามารถมองออกมาข้ างนอกได้ โดยที่คนภายนอกมองเข้ าไป
ข้ างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind” นาท่านเดินทางสู่
ป้อมอาเมร์ หรื อ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตังอยู
้ ่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร
ตังโดดเด่
้
นอยูบ่ นผาหินเหนือทะเลสาบ สร้ างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี ้มีชื่อเสียงทางด้ านสถาปั ตยกรรม
ซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็ นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้ จากระยะทางไกล เนื่องจากมี
ขนาดกาแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้ อมประตูทางเข้ าหลายแห่ง ถนนที่ปดู ้ วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้ ว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้ อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกาแพงเมืองที่แบ่งเป็ น
ทังหมด
้
4 ชัน้ (แต่ละชันคั
้ น่ ด้ วยทางเดินกว้ าง) โดยภายในเป็ นหมูพ่ ระที่นงั่ ซึง่ สร้ างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมูพ่ ระที่นงั่
ภายในป้อม ประกอบด้ วย "ดิวนั -อิ-อัม" หรื อท้ องพระโรง, "ดิวนั -อิ-กัส" หรื อท้ องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระตาหนัก
ซึง่ เป็ นห้ องทรงประดับกระจกสาหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร์" ซึง่ เป็ นตาหนักอยู่บนชันสอง,
้
"อารัม บักห์" ซึ่งเป็ นสวนสวย
จัดเป็ นรู ปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ กลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์นิวาส" ซึ่งเป็ นพระตาหนักที่ใช้ การปรับอากาศภายในพระ
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กลางวัน

ตาหนักให้ เย็นลงด้ วยการทาให้ ลมเป่ าผ่านรางน ้าตกที่มีอยูโ่ ดยรอบภายในพระตาหนัก ทาให้ ภายในตาหนักนี ้มีอากาศเย็นอยู่
เสมอ ป้อมนี ้เคยเป็ นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ ้นไปชม
พระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากนันน
้ าท่านชมซิตี ้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai
Singh) พระราชวัง ถูกสร้ างขยายออกในสมัยหลัง ปั จจุบนั ได้ รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้ วย
4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็ นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย์
และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็ นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้ อย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิ ้น ก็เป็ นอาวุธได้ อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รู ปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ง
ได้ รับการจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้ อน ้าขนาดมหึมา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในโลก เชื่อกันว่าเป็ นหม้ อน ้าที่กษัตริ ย์ Madho Singh ได้ รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน ้า
จากแม่น ้าคงคาอันศักดิ์สทิ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็ นอันดับ 1 ของเมือง
ชัยปุระ วัดนี ้สร้ างขึ ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 18 ตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง บริ เวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหาร
แห่งนี ้เปรี ยบเสมือนชีวิตแห่งการค้ นหาความสุขนิรันดร์ ซึง่ พระพิฆเนศวรช้ างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็ นพระเจ้ าแห่งความ
เป็ นมงคลปั ญญา ความรู้ และความมัง่ คั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนีเ้ ป็ นที่นิยมมากที่สดุ ของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย หลังจากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็ น
สถานที่ตงอนุ
ั ้ สรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีต
เมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า "ฮินดูสถาน" เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ใน
รัฐอุตตรประเทศ เป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทังหมด
้
1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ น
หนึง่ ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30
ชม.)

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม Pushp Villa Hotel หรือเทียบเท่ า,เมืองอักรา
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วันที่ 3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ ด – บ่ อนา้ จันเบารี – ชัยปุระ
เช้ า

กลางวัน

4

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้ าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ที่สาคัญของโลก ซึง่ อนุสรณ์สถานแห่งความ
รักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้ าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานาท่านเดินสูป่ ระตู
สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้ อยคาอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รักที่จากไป และนาท่านถ่ายรู ปกับลาน
น ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเ่ บื ้องหลัง แล้ วนาท่านเข้ าสูต่ วั อาคารที่สร้ างจากหินอ่อนสีขาวบริ สทุ ธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายด้ วยเทคนิคฝั งหินสีต่างๆ ลงไปในเนื ้อหิน ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์ เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็ นรู ปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้ อมรอบ ตรงกลางด้ านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ
พระเจ้ าชาห์จาฮัน ได้ อยูค่ เู่ คียงกันตลอดชัว่ นิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนี ้ใช้ เวลาก่อสร้ างทังหมด
้
12 ปี โดยสิ ้นเงินไป 41 ล้ านรู ปี มี
การใช้ ทองคาประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้ คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานาท่านเดินอ้ อม
ไปด้ านหลังที่ติดกับแม่น ้ายมุนาโดยฝั่ งตรงกันข้ ามจะมีพื ้นที่ขนาดใหญ่ถกู ปรับดินแล้ ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้ าชาห์จาฮันเตรียมที่
จะสร้ างสุสานของตัวเองเป็ นหินอ่อนสีดาโดยตัวรูปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยูเ่ คียงข้ างกัน แต่ถกู ออ
รังเซบ ยึดอานาจและนาตัวไปคุมขังไว้ ในป้อมอักราเสียก่อน **เนื่องจากทัชมาฮาลปิ ดทุกวันศุกร์ กรณีที่เข้ าทัชมาฮาลตรงกับ
วันศุกร์ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธ์ สลับโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม** จากนันน
้ าท่านเข้ าชม อักราฟอร์ ด (Agra Fort)
แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริ มแม่น ้ายมุนาสร้ างโดยพระเจ้ าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทังพระราชวั
้
งที่
ประทับและเป็ นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้ าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้ าชาฮันกีร์) , พระเจ้ าชาห์
จาฮานได้ สร้ างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี ้อย่างใหญ่โต และนาท่านเข้ าชมป้อมผ่านประตู อามรรสิงห์ เข้ าสูส่ ว่ นที่
เป็ นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ สาหรับสรงน ้า ท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัย
ตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริ ย์ นาท่านเข้ าชมด้ านในพระตาหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล
จากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์ เซีย แล้ วนาขึ ้นสูร่ ะเบียงชันที
้ ่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลา
น ้ายมุนาได้ ต่อมานาชมห้ องที่ประทับของกษัตริ ย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ตา่ งๆ แล้ วนาชมพระตาหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่
มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้ าต่างเปิ ดกว้ าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตาหนักนี ้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจาขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ ้นพระชนม์ แล้ วก็นาชมลานสวนประดับ ดิวนั อีอาอา ที่ชนบน
ั้
ด้ านหนึง่ เคยเป็ นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอิหร่ าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี ้เองที่พระ
เจ้ าชาห์จาฮัน ได้ พบรักครัง้ แรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้ นาสินค้ าเป็ นสร้ อยไข่มกุ เข้ ามาขายให้ กบั นางในฮาเร็ ม
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านชม บ่ อนา้ จันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้ างขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 หรื อพันกว่าปี มาแล้ ว ตอน
นันแคว้
้ นราชาสถานเป็ นแคว้ นที่ร่ ารวยมาก เนื่องจากเป็ นเส้ นทางสายสาคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งพอเดิน
ทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทาให้ เกิดการค้ าขายขึ ้น พอรวยแล้ วก็เริ่ มมีการลงทุนในการสร้ างปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ด้วย
ความที่ภมู ิประเทศของที่นี่เป็ นทะเลทราย ที่มีความแห้ งแล้ งมาก น ้าฝนที่ตกเพียงปี ละไม่กี่ครัง้ ก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็ วแบบที่คนไทยซึง่ เติบโตมากับสายน ้าอย่างเราๆ จินตนาการไม่ถกู มหาราชาของแคว้ นราชาสถานเลยต้ องพยายามหา
วิธีสร้ างบ่อน ้าเพื่อกักเก็บน ้าไว้ ใช้ ให้ ได้ นานที่สดุ เพราะการเก็บน ้าไว้ ใช้ ก็ถือเป็ นทังความมั
้
น่ คงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่ง
สาคัญสาหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายังต้ องการให้ คนลงไปตักน ้าจากบ่อมาใช้ ได้
อย่างสะดวกแม้ ยามที่ระดับน ้าลดต่าติดก้ นบ่อด้ วย บ่อน ้าแชนด์ เบารี ที่ถือกาเนิดขึ ้นเลยมีดีไซน์สดุ ล ้าทุกส่วนทุกด้ านของบ่อ
เป็ นบันไดเชื่อมถึงกันทังหมด
้
เพื่อให้ คนเดินลงไปตักน ้าได้ พร้ อมกันหลายคน และตักได้ จนถึงหยดสุดท้ ายแม้ ว่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตึก 10 ชัน้ หรื อ 33 เมตร ตัวบันไดที่สร้ างขึ ้นมานันแบ่
้ งเป็ น 13 ชัน้ มีขนบั
ั ้ นไดรวมแล้ วกว่า 3,500 ขัน้ นับเป็ นบ่อน ้าที่
อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน (FD)
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ลึกและใหญ่ที่สดุ ในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทงขนาดและการออกแบบก่
ั้
อสร้ าง หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองชัย
ปุระ

ค่า

รับประทานอาหารค่า (Dinner Box)
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินชัยปุระ

วันที่ 4

ชัยปุระ-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

00.50 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD131 (ใช้ เวลา
บินประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) (ไม่มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

06.15 น.

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์ รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ : 20-23 ธ.ค. 62
วันที่ : 27-30 ธ.ค. 62
วันที่ : 29 ธ.ค.62-01 ธ.ค. 63
วันที่ : 10-13 ม.ค. 63
วันที่ : 17-20 ม.ค. 63
วันที่ : 24-27 ม.ค. 63
วันที่ : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
วันที่ : 07-10 ก.พ. 63
วันที่ : 14-17 ก.พ. 63
วันที่ : 21-24 ก.พ. 63

17,900
19,900
20,900
19,900
19,400
19,900
19,400
18,900
18,900
18,900

17,900
19,900
20,900
19,900
19,400
19,900
19,400
18,900
18,900
18,900

17,900
19,900
20,900
19,900
19,400
19,900
19,400
18,900
18,900
18,900

3,900
3,900
3,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900

7,400
9,900
10,900
8,900
8,400
8,900
8,400
8,900
8,900
8,900
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วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
06-09 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
25-28 มี.ค. 63

18,900
18,900
18,900
18,900

18,900
18,900
18,900
18,900

18,900
18,900
18,900
18,900

2,900
2,900
2,900
2,900

8,900
8,900
8,900
8,900

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่ อสอบถาม ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าอินเดีย)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าอินเดีย ท่ านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

6

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน (FD)
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ อินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
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8.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริ การทัว ร์ อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ ส าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ยวสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
1.
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สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดียสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
อายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ, ไม่ใส่ชดุ ข้ าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรูปสติก๊ เกอร์ รวมถึงห้ ามใช้ รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ ม
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่ อินเดียแบบออนไลน์
สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้ อความหรื อเนื ้อหาต้ องครบถ้ วนและมีความชัดเจนเท่านัน้ ***
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