
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณรักนิรันดร มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรยของโลก 

                และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศโมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอรด 

เยือนชัยปุระ  เมืองหลวงแหงรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง  

               พระราชวังแอม เบอรฟอรด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผนดินมหาราชา 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที�ยวเวลาที�อนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั�น 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET (SG) 

โดยเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

*****บรกิารชดุอาหารเชา้ ณ สนามบนิสุวรรณภูม*ิ*** 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั�น นํ�าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทาํ

การตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิ �น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของที�ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครื�อง เพราะเจา้หน้าที�อนิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีดเพื�อเป็นการไม่

เสยีเวลา แนะนําใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึ �นเครื�องเท่านั�น) 

03.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

เที�ยวบนิที� SG88(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง)  

                                                       **หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไม่มบีรกิารอาหาร 

เวลาที�อนิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

06.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ�นผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur) ตั�งอยู่ในรฐัราชสถาน (Rajasthan) 

ทางดา้นตะวนัตกของประเทศอนิเดยี มปีระชากรและความเจรญิมั�งคั�งมากที�สดุของรฐัราชสถาน 

ฉายา "นครสชีมพู"นครสชีมพู (Pink City) เป็นชื�อเรยีกเมอืงชยัปุระจากนักทอ่งเที�ยวจากทั�วโลก ดว้ย

เมอืงแห่งนี�มกีารทาสอีาคารบา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ใหเ้ป็นสชีมพู เพราะวา่ในปี ค.ศ. 1876 เจา้ชาย

แห่งเวลส ์(Prince of Waies) ซ ึ�งตอ่มาคอื สมเด็จพระเจา้เอ็ดเวริด์ที� 7 แห่งสหราชอาณาจกัร (King Edward 

VII) ไดเ้สด็จเยี�ยมเยอืนทั�วอนิเดยี มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองนครชยัปุระใน

ขณะนั�น จงึไดม้รีบัสั�งใหป้ระชาชนทาสบีา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ เป็นสชีมพู เพื�อสรา้งความประทบัใจ

ใหก้บัเจา้ชายแห่งเวลส ์เมอืงน่าเที�ยวแห่งอนิเดยี ที�เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม มแีหลง่ทอ่งเที�ยวสดุ

อลงัการใหไ้ดไ้ปเยี�ยมเยอืนมากมาย พรอ้มทั�งยงัมกีลิ�นอายของวฒันธรรมใหไ้ดส้มัผสั เป็นเมอืงในฝันที�ตอ้งไป

เที�ยวกนัใหไ้ดส้กัคร ั�ง  ระยะทางประมาณ 250 กม. 4-5  ช ั�วโมง  

เที�ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม ( ชยัปุระ ) 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เดลล-ี ชยัปุระ  
 

 
  



  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถงึเมอืงชยัปุระ จากนั�น นําท่านชมพระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)  โดยถอดแบบมาจากรูปทรง

ของมงกุฏพระนารายณ ์โดยมีสิ�งก่อสรา้งที�โดดเด่นคือ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงหา้ช ั�นและมีลกัษณะ

คลา้ยรงัผึ �ง ซ ึ�งประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาดเล็กตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุเป็นชอ่งลมจํานวน 953 บาน โดยลายฉลุนั�น

มีเพื�อนางในวงัสามารถมองทะลุออกมาเห็นชวีิตภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มีใครสงัเกตเห็นจากดา้นนอก 

เนื�องจากนางในเหล่านั�นตอ้งมีความเครง่ครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ (หรอื ผา้คลุมหนา้)พระราชวงัแห่งนี�สรา้งโดย

หนิทรายสชีมพู ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระชอ้ปปิ�งสินคา้เมืองราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปปิ�ง

สนิคา้พื �นเมอืง อาท ิกาํไร สรอ้ยคอ เสื �อผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 

ที�พกั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�สอง (2) 
เมอืงชยัปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร ์-ซติี �พาเลส-ชมหอดูดาวจนัตาร ์

มนัตาร-์เมอืงอคัรา 

 

 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

07.30 น. นําท่านขึ �นรถจิ �บและ ชมป้อมปราการแอมเบอร ์(AmberFort) หรือพระราชวงัแอมเบอร ์

(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิเคยเป็นราชธานีของเมอืงชยัปุระ สรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงตําแหน่ง

เดมิที�เคยเป็นตําแหน่งเดมิที�เคยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษที� 11 มาก่อน สรา้งขึ �นโดยมหาราชาแมนสงิห ์

ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิ �นลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแห่งนี�เป็นตน้แบบที�ดขีองสถาปัตยกรรมแบบ

ราชปุต (Rajput) นอกจากนี�ในสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสําคญัเพื�อป้องกนั

ขา้ศกึไดอ้กีช ั�น ทาํใหท้ี�นี�กลายเป็นจดุยทุธศาสตรส์าํคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยูห่ลายรอ้ยปี กอ่นมหาราชา

สะหวายจยั ซงิหท์ี� 2 จะตดัสินใจยา้ยลงไปสรา้งเมืองใหม่ยงัชยัปุระ ภายในพระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ระกอบ



  

 

 
 

ดว้ยพระตําหนักต่างๆ ที�เปิดใหนั้กท่อง เที�ยวเขา้ชม ซึ�งส่วนใหญ่จะสรา้งในสมัยของมหาราชามาน ซงิห ์

(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดม้กีารขยายตอ่เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นําท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางนํ�า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอินเดียกบั 

พระราชวงันํ�า “Water Palace” ซึ�งตั�งเดน่สง่าอยูก่ลางนํ�า พระราชวงักลางนํ�าซึ�งตั�งเด่นสง่าอยูก่ลางทะเลสาบมนั

สกา (Man Sagar)สรา้งขึ �นเมื�อไม่กี�ศตวรรษที�ผ่านมา ตั�งอยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ที�ถูกลอ้มรอบดว้ย

ภูเขาอราวลัล ีเป็นทําเลที�ดทีี�สุดในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้น

กบัผืนนํ�าเพิ�มความงดงามใหม้ากขึ �น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที�จะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของ

พระราชวงันั�นมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองช ั�น แต่ความจรงิแลว้ที�นี� มีช ั�นซ่อนอยู่ดา้นล่างใตนํ้�าอีกดว้ย

พระราชวงัถูกสรา้งคร ั�งแรกเพื�อจุดประสงคเ์ป็นที�พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื�อเสด็จล่าสตัว ์ในบรเิวณ

ดงักลา่ว แต่ในชว่งศตวรรษที� 18 กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสนิใจสรา้งเขื�อนลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพื�อป้องกนันํ�า

ทว่ม และตอนนั�นเองที�ทําใหร้ะดบันํ�าเพิ�มสูงขึ �นจนท่วมสว่นหนึ�งของพระราชวงั ปัจจุบนัที�นี�อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชม

ไดโ้ดยทางเรอืเท่านั�น และภายในวงัยงัมภีาพวาดที�ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน

รวมถึงระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางนํ�าอนัสุดตา และถอืเป็นสมบตัทิี�สมบูรณอ์ีก

แห่งหนึ�งในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    

บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซ ึ�งพระราชวงัแห่งนี�เป็นที�ประทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซึ�งภายในมี



  

 

 
 

หอดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี� 2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พพิิธภณัฑ ์ของมหาราชา

แห่งชยัปุระในยคุกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน และที�โดนเดน่มากที�สดุคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี� 

1 ที�มขีนาดใหญม่ากและฉลองพระองคปั์กดิ �นทองของมหาราณีที�หนักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์

2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี�ผสมผสานกนัระหวา่งราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยม

ใชห้ินอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชม

พระตําหนกัมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) โดยพระตาํหนักมู

บารกัมาฮาลสรา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1899 เพื�อรบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสาหนิออ่น

และประตูที�ทําแบบเท่ากนัทุกสดัส่วน โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุต 

อสิลาม และองักฤษ ปัจจบุนั ตําหนักแห่งนี� ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเคร ื�องแต่งกายของมหาราชาและมหารานีใน

แต่ละยุคนั�น เชน่กระโปรงปักดว้ยดิ �นทอง เสื �อคลุมของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี� ยงัมขีา้วของเคร ื�องใชล้ํ �าค่าใน

วงัอกีหลายชิ �น 

จากนั�น ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร(์ JantarMantar) จดัว่า

เป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของเมืองชยัปุระโดยไดร้บัการ

ประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค ..ศ

2010 สรา้งและคดิคน้ขึ �นโดยมหาราชาสะหวายจยั สงิหท์ี� 2 

ดว้ยทรงมคีวามสนพระทยัและพระปรชีาในเร ื�องดาราศาสตร ์

จงึไดท้รงรบัสั�งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี�ขึ �นมาพรอ้มๆกบัการ

กอ่สรา้งพระราชวงัซติี �พาเลซเพื�อใชด้คูวามเคลื�อนไหวของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์

จากนั�น  เดนิทางสู่ เมอืงอคัรา (ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ั�วโมง แลว้แตส่ภาพการจราจร)  

เมืองอคัรา หรอื เมืองอกัรา ไดช้ ื�อว่าเป็นเมืองประว ัติศาสตรข์องการสูร้บ และเมืองเจรญิทางดา้นศิลปะ

สถาปัตยกรรมอนัเลื�องลอืมาแต่โบราณ ตั�งอยู่รฐัอุตตรประเทศ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี เป็นรฐัชื�อเสยีง

ดา้นการท่องเที�ยวและเป็นที�ต ั�งของสถานที�สําคญัและมีช ื�อเสียงในระดบัโลก เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อนิเดยีในสมยัราชวงคโ์มกุล และเป็นหนึ�งในเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในอุตรประเทศดว้ย จุดหมายปลายทางของ

เมืองนี� คือ “ทชัมาฮาล” และ ป้อมอกัรา หรอื ป้อมอคัรา เมืองประวตัิศาตรส์ําคญัอีกแห่งของแดนภารตะ ที�ก่อเกดิ

มรดกโลกไวถ้งึ 2 อย่าง คอื ทชัมาฮาล อนุสรณส์ถานรกัเหนือกาลเวลา และ ป้อมอคัรา ที�กกัขงัรกัไวจ้นสิ �นลม  ซ ึ�ง

ไดร้บัการขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 และเป็นหนึ�งในแหลง่มรดกโลกของอนิเดยี 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

ที�พกั ณ SAROVAR Premium Crystal Inn( Agra) หรอืเทยีบเท่า  
 

 

วนัที�สาม 

(3) 
เมอืงอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-เดลล-ีกรุงเทพฯ  

 

 
  

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

07.30 น. นําท่านชมทชัมาฮาล สิ�งมหศัจรรยข์องโลก สุสานหนิอ่อนที�ผูค้นเช ื�อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที�สวย

ที�สุดในโลกสรา้งขึ �นโดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้รีกัมั�นคงต่อพระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมา

ฮาลถกูพจิารณาใหเ้ป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึ�งตั�งอยู่ในสวนรมิฝั�งแม่นํ�ายมุนา ในเมอืงอา

ครา ส่วนที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ คอื หลมุศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึ�งถกูสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบั

ลวดลายเคร ื�องเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ื�องประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองวา่สรา้งขึ �นดว้ยสดัส่วนที�

วิจิตรและงดงามที�สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การ

ก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื�อที�ประมาณ 42 เอเคอร ์เป็นที�ต ั�งของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูง

สาํหรบัรอ้งแจง้เวลาทาํนมาซ) และมสีิ�งกอ่สรา้งอื�น ๆ นายชา่งที�ออกแบบ ชื�อ อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวีติเพื�อมิ

ใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที�สวยกวา่ได ้ 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา เป็น

ป้อมปราการประจําเมืองซึ�งสรา้งเป็นกําแพงหินทรายสแีดง ตั�งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ 

พระเจา้อคับารส์รา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เตมิกนัเร ื�อยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิ ์

องคท์ี� 5 ของราชวงศโ์มกลุ ซึ�งปรบัเปลี�ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกีาํแพงสงูกวา่ 20 เมตร 

และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามที�สรา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้ง

มุขแปดเหลี�ยม ซึ�งเป็นหอ้งที�มคีวามสาํคญัที�สดุภายในพระราชวงัแห่งนี�และภายในหอ้งนี�ท่านจะไดพ้บกบัสถานที�

ที�กษัตรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิ �นพระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั�งสวรรคตในปี 

ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทั�งวนัในการจอ้งมองเศษกระจกที�สะทอ้น

ภาพของทชัมาฮาล และสิ �นพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกาํมอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึ�ง

พระองคไ์ม่เคยลมื มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ี�จะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่

พระองคม์ีแผนการที�จะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหินอ่อนสดีํา เพื�อเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชื�อว่า

พระองคป์ระสงคท์ี�จะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  นําท่าน ชอ้ปปิ� งสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพื �นเมือง อาทเิชน่ผา้ไหมอินเดียเคร ื�องประดบัอญัมณี ไม ้

จนัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   



  

 

 
 

13.30 น. บ่ายสมควรแก่เวลาเดนิทางสนามบนิเมอืงเดลล ี  เดนิทางสู่เคานเ์ตอรส์ายการบินสาขาออกระหว่างประเทศ

เพื�อทาํการเชค็อนิตอ่เคร ื�องกลบัสูป่ระเทศไทย 

อสิระอาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการเช็คอนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 

21.05 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เที�ยวบนิที� SG87  

  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ื�อง ) 

 

วนัที�สี� 

 (4) 
กรุงเทพฯ เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 
  

03.00 น.      ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ…….. 

 

 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด หมายเวลาใน

การทํากจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทําการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทั�งนี� ขึ �นอยู่กบั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์

ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที�ยว ไดต้ามรายการ 

อตัราค่าบรกิาร  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คนื เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

กาํหนดการ   

20-23 ก.ย./ 11-15 ,19-23 ต.ค. /8-11 ,22-25 พ.ย. 

6-9 , 13-16, 20-23 ธ.ค. 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ทา่น/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  22,900.-บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว        ราคาทา่นละ   2,500.- บาท    
**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 

อตัราค่าบรกิาร  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คนื เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

กาํหนดการปีใหม ่

28-31ธ.ค. / 29 ธ.ค.61 - 1ม.ค.62 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรอืพกั 3 ทา่น/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  24,900.-บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว        ราคาทา่นละ  3,500.- บาท   
เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่ (ที�ทา่นควรทราบกอ่นสํารองที�นั�ง) 

กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง

ภายใน 3 วนัส่วนที�เหลอืชําระท ั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยื�นขอวซีา่

ตามที�กําหนด *** 



  

 

 
 

 หมายเหตุ: อนึ�งกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่

สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ�ง Passport มาที�บรษิทัฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทางหาก

ท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื�อนไข 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด****ราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาบริการของธนาคารนะคะ 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิช ั�นประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีนํ�ามนัของสายการบนิ  

 คา่โรงแรมที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ/คา่อาหารทกุมื �อ/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเที�ยว ตามรายการระบุ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาทตอ่คร ั�ง) แตท่ ั�งนี�ยอ่มอยูใ่น

ขอ้จาํกดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยื�นแบบออนไลนเ์ท่านั�น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อัตราคาบริการไมรวม  

 คาจดัทาํหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

 คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมั  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น,พนักงานขบัรถ วนัละ  5USD/วนั/ทา่น รวม 3 วนั  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ั�งหมด  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที�มีการการนัตคี่ามดัจาํหอ้งพกัโดยตรงหรอื

ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและที�อาจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเที�ยวบนิพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืน

เงนิเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมดเนื�องจากค่า 

จากค่าตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะนําใหนั้กทอ่งเที�ยว

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแลว้ นักท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า

เดนิทางเพื�อโหลด สาํหรบัช ั�นทอ่งเที�ยว ทา่นละ 1 ใบ (นํ�าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 



  

 

 
 

กระเป๋าถอืขึ �นเคร ื�อง Hand Carry (นํ�าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา

จา่ย 

 ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

**หมายเหต ุ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสายการบนิโดย

จะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั” 
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษิัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ�ว) 2 รปู พื �นหลงัสขีาว  

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

 สาํเนาหน้าวซีา่ที�เคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 

 

 

 
 


