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เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2563 

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 18,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชยัปรุะ   
วนัท่ี 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ปอ้มแอมเบอร ์– ซิตีพ้าเลซ – วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 
วนัท่ี 3   อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่นํา้จนัเบารี – ชยัปรุะ 
วนัท่ี 4.  กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง)  
 



    

 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชัยปุระ  
19.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชัน้ 3 เคานเ์ตอร์  2 ประตู 1-2  สายการบนิแอร์

เอเชีย (AirAsia) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
21.30 น. 

 

 
00.20 น. 

 
ทีพั่ก 

ออกเดนิทางสู ่เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ Air Asia เท่ียวบนิท่ี FD130 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.20 ชั่วโมง )   
(ไมมี่บรกิารอาหารบนเครื่อง)  
คณะเดนิทางถึง สนามบนิชัยปุระ นาํท่านผา่นพธีิการศลุการกรและรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสูท่ี่

พกั (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทยีบเท่า,เมืองชัยปุระ 

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

 นาํท่านชม  เมืองชัยปุระ  นครแห่งชยัชนะ  คนอินเดียเรียกเมืองนีว้า่  จยัปรู ์ หรือ จยัเปอร์ รฐัราชสถานไดช่ื้อวา่  นครสีชมพู  

(Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพกู็เน่ืองจากในปี  ค.ศ. 1876 มหาราช  ซาราม  ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ไดมี้รบัสั่งให้
ประชาชนทาสีชมพทูบับนสีปนูเก่าของบา้นเรือนตนเอง  เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตครัง้ตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์  
(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารขององัก ฤษ ซึ่งภายหลงัคือกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท่ี  7 (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจกัรและตอ่มารฐับาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคมุใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเขตกาํแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพเูช่นเดมิ  
ปัจจบุนัเมืองชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ่งทนัสมยัสดุของรฐัราชสถาน สิง่ท่ีน่าสนใจในเมืองชยัปรุะคือ  ผงัเมืองเก่า  และ
สิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตเูมืองซึ่งยงัคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์  นอกจากนีสี้ชมพขูองเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์  
จนทาํใหเ้มืองนีเ้ป็นจดุหมายของนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก  หลงัจากนัน้นาํท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล   (HAWA MAHAL) 
แปลวา่ พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั  ตัง้อยู่ในเมืองชยัปรุะ  รฐัราชสถาน  ประเทศอินเดีย  สรา้งในปีค .ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล  ชนัด์ อสุถดั  (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ ์โดยมีสิง่ก่อสรา้งท่ีโดดเดน่คือ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสงูหา้ชัน้และมี
ลกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหินทรายสีแดงสดฉลหุินใหเ้ป็นช่องหนา้ตา่งลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ตา่งถึง 953 บาง
แตปิ่ดไวด้ว้ยหินทรายฉลทุาํใหน้างในฮาเรม็พระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไป
ขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอี์กอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ  “Palace Of Wind”   นาํท่านเดนิทางสู่  
ป้อมอาเมร ์ หรือ ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยู่ท่ีเมืองอาเมร์  ชานเมืองชยัปรุะ  ห่างจากเมืองชยัปรุะ  11 กิโลเมตร  
ตัง้โดดเดน่อยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท่ี์ 1 ปอ้มปราการแห่งนีมี้ช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรม
ซึ่งผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะฮินดแูละศลิปะราชปตุอนัเป็นเอกลกัษณ์  สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล  เน่ืองจากมี
ขนาดกาํแพงปราการท่ีใหญ่และแน่นหนา  พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง  ถนนท่ีปดูว้ยหินหลายสาย  ซึ่งเม่ืออยู่บนปอ้มแลว้
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชดัเจน  ความสวยงามของปอ้มแอมเบอร์  ซ่อนอยู่ภายในกาํแพงเมืองท่ีแบง่เป็น
ทัง้หมด 4 ชัน้ (แตล่ะชัน้คั่นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมูพ่ระท่ีนั่งซึ่งสรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน  หมูพ่ระท่ีนั่ง
ภายในปอ้ม ประกอบดว้ย "ดวินั-อิ-อมั" หรือทอ้งพระโรง, "ดวินั-อ-ิกสั" หรือทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชีชมาฮาล" (พระตาํหนกั
ซึ่งเป็นหอ้งทรงประดบักระจกสาํหรบัมหาราชา) และ "จยั มานดีร"์ ซึ่งเป็นตาํหนกัอยู่บนชัน้สอง , "อารมั  บกัห์" ซึ่งเป็นสวนสวย
จดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคั่นกลางระหวา่งอาคาร  และ  "สกุหน์ิวาส " ซึ่งเป็นพระตาํหนกัท่ีใชก้ารปรบัอากาศภายในพระ
ตาํหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการทาํใหล้มเป่าผา่นรางนํา้ตกท่ีมีอยู่โดยรอบภายในพระตาํหนกั  ทาํใหภ้ายในตาํหนกันีมี้อากาศเย็นอยู่
เสมอ  ปอ้มนีเ้คยเป็นท่ีประทบั ของราชปตุ  มหาราชา  และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดีต  ( พเิศษ .. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชม



    

 

พระราชวงั  โดยรถจี๊ป ) จากนัน้นาํท่าน ชมซิตี้ พาเลส  (CITY PALACE) ซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห์  (Jai 
Singh) พระราชวงั ถกูสรา้งขยายออกในสมยัหลงั ปัจจบุนั ไดร้วบเป็นพพิธิภณัฑ์  Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย  
4 สว่นท่ีน่าสนใจคือ สว่นแรกคือสว่นของพระราชวงัสว่นท่ีสองเป็นสว่นของพพิธิภณัฑ์  ท่ีจดัแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ์  
และมเหสี  ซึ่งมีการตดัเย็บอย่างวจิิตร  สว่นท่ีสามเป็นสว่นของอาวธุ  และชดุศกึสงคราม  ท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าทึ่งมากมาย
หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และสว่นท่ีส่ี คือสว่นของศลิปะภาพวาด  รูปถ่าย  และราชรถ  พรมโบราณ  ซึ่ง
ไดร้บัการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมีหมอ้นํา้ขนาดมหึมา  2 ใบ ทาํจากโลหะเงิน  สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในโลก เช่ือกนัวา่เป็นหมอ้นํา้ท่ีกษัตรยิ์  Madho Singh ไดร้บัมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท่ี  7 ซึ่งบรรจนุํา้
จากแมน่ํา้คงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพฆิเนศท่ีช่ือเสียงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมือง

ชยัปรุะ วดันีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี  18 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง  บรเิวณเนินเขาเลก็ๆ  พระวหิาร
แห่งนีเ้ปรียบเสมือนชีวติแห่งการคน้หาความสขุนิรนัดร ์ซึ่งพระพฆิเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดถืูอวา่เป็นพระเจา้แห่งความ
เป็นมงคลปัญญา  ความรู้  และความมั่งคั่ง  วดัพระพฆิเนศแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวอินเดียและ
ชาวตา่งชาติ  เชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศยั    หลงัจากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมืองอคัรา  เมืองท่ีเป็น
สถานท่ีตัง้ อนสุรณส์ถานแห่งความรกั  ทชัมาฮาล  และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกลุ  อคัระ  อดีต
เมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกวา่ "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่รมิแมน่ํา้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย  ใน
รฐัอตุตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรฐัอตุตรประเทศ  เมืองอคัระมีประชากรทัง้หมด  1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็น
หนึ่งในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในรฐัอตุตรประเทศ และอนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4.30 
ชม.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทยีบเท่า,เมืองอักรา 

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

 
นาํท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์สาํคญัของโลก ซึ่งอนสุรณส์ถานแห่งความ
รกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัท่ีมีตอ่พระนางมมุตซั  โดยสรา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1631 ตอ่มานาํท่านเดนิสูป่ระตู



    

 

สสุานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบคิท่ีเป็นถอ้ยคาํอทุิศและอาลยัตอ่บคุคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไป  และนาํท่านถ่ายรูปกบัลาน
นํา้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้นาํท่านเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิทุธิจ์ากเมืองมกรานะ  ท่ีประดบั
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆ  ลงไปในเนือ้หิน  ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย  โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเส าลอ้มรอบ   ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั  มาฮาล  และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป  41 ลา้นรูปี  มี
การใชท้องคาํประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั  และใชค้นงานกวา่  20,000 คน ตอ่มานาํท่านเดนิออ้ม
ไปดา้นหลงัท่ีตดิกบัแมน่ํา้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรียมท่ี
จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีดาํโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่ เคียงขา้งกนั  แตถ่กูออ
รงัเซบ ยึดอาํนาจและนาํตวัไปคมุขงัไวใ้นปอ้มอกัราเสียก่อน  **เน่ืองจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร ์กรณีท่ีเขา้ทชัมาฮาลตรงกบั
วนัศกุร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธส์ลบัโปรแกรมเท่ียวตามความเหมาะสม ** จากนัน้นาํท่านเขา้ ชม อักราฟอรด์  (Agra Fort) 
แหลง่มรดกโลก ท่ิตดิรมิแมน่ํา้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ี
ประทบัและเป็นปอ้มปราการ ตอ่มาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และพระนดัดา  (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร ์ ) , พระเจา้ชาห์
จาฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิปอ้มและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และนาํท่านเขา้ชมปอ้มผา่นประตู  อาํมรรสงิห์  เขา้สูส่ว่นท่ี
เป็นพระราชวงั  ผา่นลานสวนประดบั  อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษส์าํหรบัสรงนํา้  ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยั
ตามรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์นาํท่านเขา้ชมดา้นในพระตาํหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลายศลิปะแบบโมกลุท่ีมีอิทธิพล
จากศลิปะอินเดีย ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซีย  แลว้นาํขึน้สูร่ะเบียงชัน้ท่ีสองท่ีมีเฉลียงมขุ  ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทศันล์าํ
นํา้ยมนุาได ้ตอ่มานาํชมหอ้งท่ีประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต์า่งๆ แลว้นาํชมพระตาํหนกั  มาซมัมนั  บรูช์ ท่ี
มีเฉลียงมขุแปดเหล่ียม  มีหนา้ตา่งเปิดกวา้ง  ท่ีสามารถมองเห็นทชัมาฮาลได้  ในพระตาํหนกันีเ้องท่ีเลา่กนัวา่  ชาหจ์าฮนั  ถกู
พระโอรส ออรงัเซบ จองจาํขงัไว้  7 ปี ในช่วงปลายรชักาลจนสิน้พระชนม์  แลว้ก็นาํชมลานสวนประดบั  ดวินัอีอาอาํ  ท่ีชัน้บน
ดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ีประดษิฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น ) และท่ีลานสวนประดบัแห่งนีเ้องท่ีพระ
เจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ท่ีไดน้าํสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากนัน้นาํท่านชม บ่อน ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่งเช่ือกนัวา่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี  10 หรือพนักวา่ปีมาแลว้  ตอน

นัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ท่ีร ํ่ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเสน้ทางสายสาํคญัในการเดนิทางไปยงัตะวนัออกกลาง  ซึ่งพอเดนิ
ทางผา่นกนับอ่ยๆ ก็ทาํใหเ้กิดการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็เริม่มีการลงทนุในการสรา้งปราสาทราชวงัและปอ้มปราการ  แตด่ว้ย
ความท่ีภมูปิระเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทราย ท่ีมีความแหง้แลง้มาก  นํา้ฝนท่ีตกเพียงปีละไมก่ี่ครัง้ก็จะซึมหายผา่นทรายไปอย่าง
รวดเรว็แบบท่ีคนไทยซึ่งเตบิโตมากบัสายนํา้อย่างเราๆ จินตนาการไมถ่กู  มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหา
วธีิสรา้งบอ่นํา้เพ่ือกกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้หไ้ดน้านท่ีสดุ เพราะการเก็บนํา้ไวใ้ชก้็ถือเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติ  การผอ่นคลาย  และสิง่
สาํคญัสาํหรบัการประกอบพธีิทางศาสนาในหนึ่งเดียว  ยิ่งไปกวา่นัน้  มหาราชายงัตอ้งการใหค้นลงไปตกันํา้จากบอ่มาใชไ้ด้
อย่างสะดวกแมย้ามท่ีระดบันํา้ลดตํ่าตดิกน้บอ่ดว้ย บอ่นํา้แชนด ์เบารี ท่ีถือกาํเนิดขึน้เลยมีดีไซนส์ดุลํา้ทกุสว่นทกุดา้นของบอ่
เป็นบนัไดเช่ือมถึงกนัทัง้หมด  เพ่ือใหค้นเดนิลงไปตกันํา้ไดพ้รอ้มกนัหลายคน  และตกัไดจ้นถึ งหยดสดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถึง
ประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตวับนัไดท่ีสรา้งขึน้มานัน้แบง่เป็น 13 ชัน้ มีขัน้บนัไดรวมแลว้กวา่ 3,500 ขัน้ นบัเป็นบอ่นํา้ท่ี
ลกึและใหญ่ท่ีสดุในอินเดียท่ีมีความยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสรา้ง  หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัไปยงัเมืองชยั
ปรุะ  
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Dinner Box) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิชยัปรุะ   

วันที ่4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
00.50 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย  เท่ียวบนิท่ี  FD131 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 4.30 ชั่วโมง) (ไมมี่บรกิารอาหารบนเครื่อง) 
06.15 น. เดนิทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณรั์ก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  07-10 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 9,900 

วนัท่ี :  14-17 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 2,900 9,400 

วนัท่ี :  21-24 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 9,900 

วนัท่ี :  28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  06-09 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  20-23 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 2,900 8,900 

วนัท่ี :  25-28 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 2,900 8,900 

 
 
 
 
 
 



    

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดจาํทกุกรณี 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัทาํการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกาํหนด  

20 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
4. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนต่างดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 
 
 
 



    

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล , อุบติัเหตุ , 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิ ธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้  บรษิัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 



    

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย  2 หนา้ 
อายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน  นบัจากวนัเดินทาง  *กรุณาถอดปก  Passport ก่อนสง่
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้  จาํนวน  1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ  
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
 



    

 

 
 
 



    

 

 
 
 



    

 

 
 


