ั ระ นครสช
ี มพู
อินเดีย ท ัชมาฮาล ชยปุ
โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
4ว ัน 2 คืน
ไฮไลท์...ราคาท ัวร์สบายกระเป๋า
ี มพู เมืองชย
ั ปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชม นครสช
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ิ ปะฮน
ิ ดู
ชม Amber fort ป้ อมปราการทีผสมผสานด ้วยสถาปั ตยกรรมระหว่างศล
ิ ปะราชปุต
และศล
ึ นบ่อนํ าขนาดใหญ่และลึกทีสุดในอินเดีย
ชม บ่อนํ าจันเบารี ซงเป็
ื
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชอและ
“อักราฟอร์ด” ป้ อมปราการ
ทียิงใหญ่
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รายละเอียดการเดินทาง

ว ัน

เชา้ เทียง

โปรแกรมการเดินทาง

เย็น

โรงแรมทีพ ัก
CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ 3
ดาวหรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูระ
Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว
หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

X

X

✈

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิต ิ
พาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา

🍽

🍽

🍽

3

อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อนํ าจันเบารี
- ชัยปุระ

🍽

🍽

🍽

4

ชัยปูระ - กรุงเทพฯ

1

สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ

2

-

✈

X
X
หมายเหตุ:ย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถท่านละ 1,500
500.- บาท/ทริป
**ส
สว่ นห ัวหน้าท ัวร์ขนอยู
ึ
ก
่ ับค
ับความพึ
มพึงพอใจในการให้บริการ**
าร
่
** ไม่รวมค่าวีซา 3,000.-บาท**

เครืองแอร์บ ัส A319
ทีนงแบบ
ั
3-3

เสริฟ์อาหารร้อน
ทงขาไป-ขากล
ั
ับ

ั
นําหน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง

ั ระ
สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ – ชยปุ
19.00 น.
22.05น.
01.15 น.
ทีพัก

คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 เคาน์เตอร์C โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให ้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุร ะ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Smileเที
เทียวบินที WE343 (ใช ้เวลาบินประมาณ 4.10
ชัวโมง)
่ ี
คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปูระ นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารศุลการกรและรับกระเป๋ าเรียบร ้อยแล ้ว หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางสูท
พัก(เวลาท
เวลาท ้องถินช ้ากว่าประเทศไทย 1 ชัวโมงครึง)
CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูระ

ว ันทีสองของการเดินทาง

ั ระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซต
ิ พ
ชยปุ
ิ าเลส –ว
ว ัดพระพิฆเนศ – อ ักรา
เช ้า

บริการอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
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กลางว ัน

บ่าย

ั ปู ร ะ นครแห่ง ชัย ชนะ คนอิน เดีย
นํ า ท่า นชม เมือ งช ย
เรียกเมืองนีว่า จ ัยปูร ์ หรือ จ ัยเปอร์ รัฐราชสถานได ้ชือ
ว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยทีมาของเมืองสีชมพูก็
เนื องจากในปี ค.ศ. 1876
มหาราช ซาราม ซิง ห์
(Maharaja Ram Singh) ได ้มีรับสังให ้ประชาชนทาสี
ชมพูทับบนสีปูน เก่า ของบ ้านเรือนตนเอง เพือแสดงถึง
ไมตรีจต
ิ ครั งต ้อนรั บ การมาเยือนของเจ ้าชายแห่ง เวลส์
(Prince of Waies) เจ ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ
ซึงภายหลังคือกษั ตริยเ์ อ็ดเวิรด
์ ที 7 (King Edward Vll)
แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารั ฐบาลอินเดียก็ ยังออก
กฎหมายควบคุม ให ้สิงก่อ สร ้างภายในเขตกํา แพงเมือ ง
เก่ า ต อ้ งทาสีช มพู เ ช่ น เดิม ปั จจุ บั น เมื อ งชั ย ปุ ร ะเป็ น
ศูนย์กลางทางการค ้าซึงทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิง
ที น่ า ส น ใ จ ใ น เ มื อ ง ชั ย ปู ร ะ คื อ ผั ง เ มื อ ง เ ก่ า แ ล ะ
สิงก่อสร ้างดังเดิม รวมทังประตูเมืองซึงยังคงอยูใ่ นสภาพค่อนข ้างสมบูรณ์ นอกจากนีสีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์
จนทําให ้เมืองนีเป็ นจุดหมายของนักท่องเทียวจากทัวโลก
หลังจากนันนํ าท่านชมภายนอกฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL)แปลว่า พระราชว ังแห่งสายลม เป็ นพระราชวัง ตังอยู่ใน
เมือ งชัย ปุร ะ รั ฐ ราชสถาน ประเทศอิน เดีย สร า้ งในปี ค.ศ. 1799
โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิง ห์ (Maharaja
ั ด์ อุสถ ัด (Lal Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระ
SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชน
ิ อสร ้างทีโดดเด่นคือ บริเวณด ้านหน ้าอาคารมีห น ้าบันสูงห ้าชันและมีลักษณะคล ้ายรังผึงสร ้างจากหิน
นารายณ์ โดยมีสงก่
่ งหน ้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว ้ด ้วยหินทรายฉลุทํา
ทรายสีแดงสดฉลุหน
ิ ให ้เป็ นช่องหน ้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชอ
ให ้นางในฮาเร็ ม พระสนมทีอยู่ ด ้านในสามารถมองออกมาข ้างนอกได ้โดยทีคนภายนอกมองเข ้าไปข ้างในไม่ เ ห็ น และ
ประโยชน์อก
ี อย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นทีมาของชือ“Palace Of Wind”
นํ าท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์(Amber Fort)ตังอยูท
่ เมื
ี องอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัย
ื
ปุระ 11 กิโลเมตร ตังโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร ้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท ี 1 ป้ อมปราการแห่งนีมีชอเสี
ยง
ทางด ้านสถาปั ตยกรรมซึงผสมผสานกันระหว่า งศิลปะ
ฮิน ดู แ ละศิล ปะราชปุ ต อั น เป็ นเอกลั ก ษณ์ สามารถ
มองเห็นได ้จากระยะทางไกล เนืองจากมีข นาดกําแพง
ปราการทีใหญ่และแน่นหนา พร ้อมประตูทางเข ้าหลาย
แห่ง ถนนทีปูด ้วยหินหลายสาย ซึงเมืออยู่บนป้ อมแล ้ว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได ้อย่างชัดเจน ความ
สวยงามของป้ อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกําแพงเมือง
ทีแบ่งเป็ นทั งหมด 4 ชัน (แต่ละชันคันด ้วยทางเดิน
กว ้าง) โดยภายในเป็ นหมู่ พ ระทีนั งซึงสร า้ งจากหิน
ทร ายสีแ ดงและหิ น อ่ อ น หมู่ พ ร ะที นั งภายใน ป้ อม
ประกอบด ้วย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือท ้องพระโรง, "ดิวัน-อิกัส" หรือท ้องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระ
ตําหนักซึงเป็ นห ้องทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา)
และ "จัย มานดีร"์ ซึงเป็ นตําหนักอยูบ
่ นชันสอง, "อารัม บักห์" ซึงเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคันกลางระหว่าง
อาคาร และ "สุกห์นวิ าส" ซึงเป็ นพระตําหนั กทีใช ้การปรับอากาศภายในพระตําหนั กให ้เย็นลงด ้วยการทําให ้ลมเป่ าผ่านราง
นํ าตกทีมีอยู่โดยรอบภายในพระตํ าหนั ก ทํ าให ้ภายในตําหนั กนีมีอากาศเย็น อยู่เสมอ ป้ อมนีเคยเป็ นทีประทับของราชปุต
มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึนไปชมพระราชวัง โดยรถจีป) ทีกษั ตริย ์ Madho
Singh ได ้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ ้าเอ็ดเวิรด
์ ที 7 ซึงบรรจุนําจากแม่นําคงคาอันศักดิสิทธิ
จากนันนํ าท่านชม “ซิต ี พาเลส” ซึงเดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์
(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร ้างขยายออกในสมัยหลัง ปั จจุบัน ได ้รวบเป็ น
พิพธ
ิ ภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด ้วย 4 ส่วนทีน่ าสนใจคือ
ส่ว นแรกคือ ส่ว นของพระราชวัง ส่ว นทีสองเป็ นส่ว นของพิพ ิธ ภั ณ ฑ์ ทีจั ด
แสดงฉลองพระองค์ของกษั ตริย ์ และมเหสี ซึงมีการตัดเย็บอย่างวิจต
ิ ร ส่วน
ทีสามเป็ นส่ว นของอาวุธ และชุ ด ศึก สงคราม ทีจั ด แสดงไว ้อย่ า งน่ า ทึง
มากมายหลายหลาก บางชิน ก็เป็ นอาวุธได ้อย่างน่าพิศวง และส่วนทีสี คือ
ส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึงได ้รั บการจารึก
ไว ้ในประวัตศ
ิ าสตร์ ตรงกลางอาคารมีห ม ้อนํ าขนาดมหึม า 2 ใบ ทํ าจาก
โลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในโลก เชือกันว่าเป็ นหม ้อนํ า
ร ับประทานอาหารกลางว ัน
นํ าท่านเดินทางเข ้าสู่ ว ัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (MotiDungri)วัดพระพิฆเนศทีชือเสียงโด่งดังเป็ นอันดับ 1
ของเมืองชัยปุระ วัดนีสร ้างขึนโดย Seth Jai Ram Paliwalในช่วงต ้นศตวรรษที 18 ตังอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ
พระวิห ารแห่งนีเปรีย บเสมือนชีวต
ิ แห่งการค ้นหาความสุขนิรันดร์ ซึงพระพิฆเนศวรช ้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถอ
ื ว่าเป็ นพระ
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คํา
ทีพัก

เจ ้าแห่งความเป็ นมงคลปั ญญา ความรู ้ และความมังคัง วัดพระพิฆเนศแห่งนีเป็ นทีนิยมมากทีสุดของนั กท่องเทียวทังชาว
อินเดียและชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย
หลังจากนั นนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอค
ั รา เมืองทีเป็ นสถานทีตังอนุ สรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยทียังเรียกว่า "ฮินดูสถาน" เป็ น
เมืองทีตังอยู่ร ม
ิ แม่นํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรั ฐอุต ตรประเทศ เป็ นเมืองหลวงของรั ฐอุตตรประเทศ
เมืองอัคระมีประชากรทังหมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ นหนึงในเมืองทีมีประชากรหนาแน่ นทีสุดในรัฐอุตตร
ประเทศ และอันดับที 19 ในประเทศอินเดีย (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
ร ับประทานอาหารคํา
Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

ว ันทีสามของการเดินทาง

ั ระ
อ ักรา – ท ัชมาฮาล – อ ัครา ฟอร์ด – บ่อนําจ ันเบารี - ชยปุ
เช ้า

บริการอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข ้าชม ท ัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ทสํ
ี าคัญ
ของโลก ซึงอนุ ส รณ์สถานแห่งความรั กอัน ยิงใหญ่แ ละอมตะของพระเจ ้าชาห์
จาฮัน ทีมีต่อพระนางมุม ตัซ โดยสร ้างขึนในปี ค.ศ. 1631 ต่อ มานํ า ท่า นเดิน สู่
ประตูส ุส านทีสลัก ตั ว หนั ง สือ ภาษาอาระบิค ทีเป็ นถ ้อยคํ า อุท ศ
ิ และอาลั ย ต่ อ
บุค คลอั น เป็ นทีรั ก ทีจากไป และนํ า ท่านถ่า ยรู ป กับ ลานนํ าพุ ท มี
ี อ าคารทั ช มา
่ ัวอาคารทีสร ้างจากหินอ่อนสีขาวบริสท
ฮาลอยู่เบืองหลัง แล ้วนํ าท่านเข ้าสูต
ุ ธิ
จากเมืองมกรานะ ทีประดับลวดลายด ้วยเทคนิคฝั งหินสีต่างๆ ลงไปในเนือหิน
ทีเป็ นสถาปั ต ยกรรมชินเอกของโลกทีออกแบบโดยช่า งจากเปอร์ เ ซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็ นรูปโดมซึงมีหอคอยสีเสาล ้อมรอบ ตรงกลางด ้านในเป็ น
ทีฝั งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ ้าชาห์จาฮัน ได ้อยู่คเู่ คียงกัน
ตลอดชัวนิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนีใช ้เวลาก่อสร ้างทังหมด 12 ปี โดยสินเงินไป
41 ล ้านรูปี มีการใช ้ทองคําประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนั ก 500 กิโลกรัม และใช ้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมา
นําท่านเดินอ ้อมไปด ้านหลังทีติดกับแม่นํายมุนาโดยฝั งตรงกันข ้ามจะมีพนที
ื ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล ้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ ้า
ชาห์จาฮันเตรีย มทีจะสร ้างสุสานของตัวเองเป็ นหินอ่อนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพือทีจะอยู่
เคียงข ้างกัน แต่ถก
ู ออรังเซบ ยึดอํานาจและนํ าตัวไปคุมขังไว ้ในป้ อมอักราเสียก่อน

กลางว ัน
บ่าย

ร ับประทานอาหารกลางว ัน
จากนั นนํ าท่านเข ้าชม อก
ั ราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิติดริม แม่นํ ายมุนา
สร ้างโดยพระเจ ้าอัค บาร์ม หาราชแห่ง ราชวงศ์โ มกุล เมือปี ค.ศ. 1565
เป็ นทังพระราชวังทีประทับและเป็ นป้ อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระ
เจ้าชาฮ ันกีร ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ ้าชาฮันกีร)์ , พระเจ ้าชาห์
จาฮานได ้สร ้างขยายต่อเติม ป้ อมและพระราชวังแห่งนีอย่างใหญ่โต และ
่ ว่ นทีเป็ นพระราชวัง ผ่าน
นําท่านเข ้าชมป้ อมผ่านประตู อํามรรสิงห์ เข ้าสูส
ลานสวนประดับ อ่างหิน ทรายสีแดงขนาดยั กษ์ สําหรับ สรงนํ า ท่า นจะได ้
เห็ นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิย มทีแตกต่างกันของสามกษั ตริย ์
นําท่านเข ้าชมด ้านในพระตําหนั กต่างๆทีสลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีมี
อิท ธิพ ลจากศิล ปะอิน เดีย ผสมผสานกั บ ศิล ปะเปอร์ เ ซีย แล ้วนํ า ขึนสู่
ระเบียงชันทีสองทีมีเฉลียงมุข ซึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลํานํ ายมุนา
ได ้ ต่อมานํ าชมห ้องทีประทับของกษั ตริย ์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล ้วนํ าชมพระตําหนั ก มาซัม มัน บูร์ช ทีมี
เฉลียงมุขแปดเหลียม มีห น ้าต่างเปิ ดกว ้าง ทีสามารถมองเห็ นทัชมาฮาลได ้ ในพระตําหนั กนีเองทีเล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสินพระชนม์ แล ้วก็นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ทีชันบน
ด ้านหนึงเคยเป็ นทีประดิษฐานบัลลังก์น กยูงอันยิงใหญ่ (ปั จจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และทีลานสวนประดับแห่งนีเองที
พระเจ ้าชาห์จาฮัน ได ้พบรักครังแรกกับพระนางมุมตัซ ทีได ้นํ าสินค ้าเป็ นสร ้อยไข่มก
ุ เข ้ามาขายให ้กับนางในฮาเร็ม
จากนันนําท่านชม บ่อนําจ ันเบารี (Chand Baori)ซึงเชือกันว่าถูกสร ้าง
ขึนในช่วงศตวรรษที 10 หรือพันกว่าปี มาแล ้ว ตอนนั นแคว ้นราชาสถาน
เป็ นแคว ้นทีรํารวยมาก เนืองจากเป็ นเส ้นทางสายสําคัญในการเดินทางไป
ยังตะวันออกกลาง ซึงพอเดิน ทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ ทําให ้เกิด การค ้าขาย
ขึน พอรวยแล ้วก็ เ ริมมีก ารลงทุน ในการสร า้ งปราสาทราชวั ง และป้ อม
ปราการ แต่ด ้วยความทีภูมป
ิ ระเทศของทีนีเป็ นทะเลทราย ทีมีความแห ้ง
แล ้งมาก นํ าฝนทีตกเพีย งปี ละไม่ก ครั
ี งก็ จ ะซึม หายผ่า นทรายไปอย่ า ง
รวดเร็วแบบทีคนไทยซึงเติบโตมากับสายนํ าอย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก
มหาราชาของแคว ้นราชาสถานเลยต ้องพยายามหาวิธ ส
ี ร ้างบ่อนํ าเพือกัก
เก็บนํ าไว ้ใช ้ให ้ได ้นานทีสุด เพราะการเก็บนํ าไว ้ใช ้ก็ถอ
ื เป็ นทังความมันคง
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ของชาติ การผ่อนคลาย และสิงสําคัญสําหรับการประกอบพิธท
ี างศาสนาในหนึงเดียว ยิงไปกว่านั น มหาราชายังต ้องการให ้
คนลงไปตักนํ าจากบ่อมาใช ้ได ้อย่างสะดวกแม ้ยามทีระดับนํ าลดตําติดก ้นบ่อด ้วย บ่อนํ าแชนด์ เบารี ทีถือกําเนิดขึนเลยมี
ดีไซน์สด
ุ ลําทุกส่วนทุกด ้านของบ่อเป็ นบันไดเชือมถึงกันทังหมด เพือให ้คนเดินลงไปตักนํ าได ้พร ้อมกันหลายคน และตักได ้
จนถึงหยดสุดท ้ายแม ้ว่าบ่อจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชัน หรือ 33 เมตร ตัวบันไดทีสร ้างขึนมานั นแบ่งเป็ น 13 ชัน มีขันบันได
รวมแล ้วกว่า 3,500 ขัน นับเป็ นบ่อนํ าทีลึกและใหญ่ทสุ
ี ดในอินเดียทีมีความยิงใหญ่ทงขนาดและการออกแบบก่
ั
อสร ้าง
ั ปุระ นํ าท่านช็อปปิ งสินค ้าพืนเมืองอาทิเช่น สินค ้า Himalayan ผ ้าแคชเมีย
หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองชย
ฯลฯ
**จะมีเวลาช็ อปปิ งมากหรือน้อยขึนอยูก
่ ับการจราจร ณ ว ันนนๆ
ั ขอสงวนสิทธิงดช็ อปปิ ง ถ้าเวลาไม่ท ัน**
คํา
22.00 น.

ร ับประทานอาหารคํา
่ นามบินชัยปูระ
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูส

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
ั ระ - กรุงเทพฯ
ชยปู
02.15 น.
08.15น.

่ นามบินสุว รรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile)เทียวบินที WE344 (ใช ้
นํ าท่านเดินทางกลับสูส
เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หากท่
ต ้องออกตั
องบิ
วร์กรุ
, รถไฟ)
กรุณาสอบถามที
** **
หากท่
านทีตานที
้องออกตั
วภายในวภายใน
(เครืองบิ(เครื
น , รถทั
วร์น, ,รถทั
รถไฟ)
ณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีทุกครัง
เจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **

ั ระ นครสช
ี มพู 4ว ัน 2คืน BY WE
อินเดีย ท ัชมาฮาล ชยปุ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มม
ี เี ตียง

พ ักเดียวเพิม

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ว ันที 08 - 11 มิ.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 15 - 18 มิ.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 22 - 25 มิ.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 06 - 09 ก.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 13 - 16 ก.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 20 - 23 ก.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 27 - 30 ก.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 03 - 06 ส.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 10 - 13 ส.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 11 - 14 ส.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 17 - 20 ส.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 24 - 27 ส.ค. 61

15,311

15,311

15,311

3,900
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ว ันที 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 07 - 10 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 14 - 17 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 20 - 23 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 21 - 24 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

ว ันที 27 - 30 ก.ย. 61

15,311

15,311

15,311

3,900

“ราคาท ัวร์สําหร ับลูกค้าทีถือพาสปอร์ตไทยเท่านน”
ั
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศก์ละ 1500 /ทริป/ต่อท่าน***

ทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ
**บริการแจกนําดืมว ันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือนไขการให้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง

2.

บริษั ทฯ สงวนสิท ธิในการทีจะไม่รั บ ผิด ชอบต่อ ค่า ชดเชยความเสีย หาย อั น เกิด จากเหตุส ุด วิสัย ทีทาง บริษั ทฯไม่
สามารถควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน

3.

บริษัท ฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่ว งหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)

4.

บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

5.

กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดิน ทางโดยทางบริษัท ฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย7 วันก่อนการเดินทาง

6.

เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว

7.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนั นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
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อ ัตราบริการนีรวม
1.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด ทีระบุวน
ั เดินทางไปกลับพร ้อมคณะ พร ้อมค่าภาษี นํามันเชือเพลิงและค่า
ภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น

2.

ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง) ** ในกรณีทท่
ี านจองห ้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที
นอนเสริม ] แล ้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห ้องพักแบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห ้องพั กให ้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ

4.

ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ

6.

ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์

อ ัตราบริการนีไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนั กเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนํ าหนั ก เงือนไขตามสายการ
บินกําหนด

3.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4.

ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ

5.

ค่าวีซา่ เข ้าอินเดีย 3,000 บาท

6.

ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%หัก ณ ทีจ่าย 3 %

7.

ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท ้องถิน ต่อท่านละ 1,500 บาทต่อ/ทริป/ต่อท่าน*
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

ํ รองทีนงั
เงือนไขการสา
1.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ทีนั งจะยืนยันเมือได ้รั บ
เงินมัดจําแล ้วเท่านัน)หากต ้องยืนวีซา่ ต ้องเตรียมเอกสารยืนวีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3วันหลังจากทําการจองแล ้ว(ใช ้
่ ไม่ตํากว่า 7ว ันทําการ)
เวลาขอวีซา
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2.

การชํา ระค่า ทั ว ร์ส ่ว นทีเหลือ ทางบริษั ทฯจะเรีย กเก็ บ ก่อ นเดิน ทางไม่ น อ
้ ยกว่ า 15 วัน ท่า นควรจั ด เตรีย มค่า ทัว ร์ใ ห ้
เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด

2.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ ง้ ยกเลิก น อ
้ ยกว่ า 15วั น ก่อ นเดิน ทางทางบริษั ทฯขอสงวนสิท ธิเก็ บ
ค่าใช ้จ่ายทังหมด

4.

สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืน
วีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการคืนค่ามัดจําทังหมด

5.

บริษั ทขอสงวนสิท ธิในการเก็ บ ค่า ใช ้จ่ า ยทั งหมดกรณี ท่า นยกเลิก การ
เดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว ้ (10ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหาย
ต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษั ทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิก
ของท่าน

6.

กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัวเครืองบินค่าห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้

7.

กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํ ามาแล ้ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าบริการยืนวีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนที
เกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

8.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

9.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่วา่ ด ้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

10.

กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติม
เรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1.

ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ชําระค่าใช ้จ่า ยส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัท ทัว ร์เรียกเก็ บและการจั ดทีนั งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน เป็ นผู ้
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กํา หนด ซึงทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณีย กเลิกการเดิน ทาง และได ้ดํ า เนิน การ ออกตั ว
เครืองบินไปแล ้ว (กรณีตวั REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
2.

ทางบริษัท ได ้สํารองทีนั งพร ้อมชํา ระเงินมั ดจํ าค่า ตัวเครืองบิน แล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่า จะด ้วยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง

3.

หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดิน ทางได ้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ ค่าใช ้จ่ายตามที
เกิดขึนจริง

เรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพั กอาจจะไม่ตด
ิ กันและบางโรงแรมอาจมี
ห ้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

2.

กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

่ ประเทศอินเดียสําหร ับ-คนไทย
หล ักฐานประกอบการยืนขอวีซา
1.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*

2.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2x2นิว พืนหลังสีขาวเท่านั น จํานวน 2ใบเป็ นรูปทีถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น รูป (ห ้าม
สวมแว่นตาหรือ เครืองประดับ ,ไม่ใส่ชด
ุ ข ้าราชการหรือเครืองแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติกเกอร์ร วมถึงห ้ามใช ้รูปทีถ่ายเอง
และปรินท์เอง)

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุตํากว่า 15 ปี ใช ้สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและบัตรประชาชน

4.

สําเนาทะเบียนบ ้าน
ํ เนากรุณาเซ็ นชือร ับรองสา
ํ เนาถูกต้องทุกใบด้วย**
**เอกสารทีเป็นสา

กรุณากรอกข ้อมูลเพือประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
PERSONAL INFORMATION
คํานํ าหน ้า : นาย นาง
TITLE : MR

นางสาว
MRS

เด็กชาย
MS

MSTR

GT-JAI WE01

ชือ :_
_______________
______นามสกุล :____
________________________
NAME: _
_______________
___SURNAME : _
_______________
______
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
ชือสามี/ภรรยา:
___________________________________________________________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_______________________________________________________
NATIONALITY
ทีอยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ______
______________________________________________________
ประวัตค
ิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
ชือ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชือ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัตก
ิ ารศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________
ประวัตก
ิ ารทํางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :___________________________________________________________________
OCCUPATION:____________
__________________________________________________
ชือบริษัท:___
_______________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ : _
___________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER___
____________________________________________________
ทีอยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS :___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ______
______________________________________________________
ZIP ___________________________________________________________________________________________

โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได ้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สําคัญมาก
________________________________________________________________________________________________
*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็ นต ้องแจ ้งเลขทีวีซา่ ครังสุดท ้ายทียืนและวันทีออกวีซา่ (สําคัญมาก)
________________________________________________________________________________________________
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