เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด
เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง
พระราชวังแอม เบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดินมหาราชา
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่ั
รายการท่องเที่ยวเวลาที่อินเดียช ้ากว่าประเทศไทย1.30 ชวโมง
วันแรก

กรุงเทพฯ-เดลลี- อัครา-ทัชมาฮาล

01.00 น.

้ั 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์ สายการบิน
คณะพร ้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชน
SPICEJET (SG) โดยเจ ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ คอยให ้ความสะดวกแก่ท่าน
*****บริการชุดอาหารเช ้า ณ สนามบินสุวรรณภูม****
ิ

้
่องบิน
กระเป๋ าเล็ กถือติดตัวขึนเครื
 กรุณางดนํ าของมีคม ทุกชนิ ด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
้
่องบิน
กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห ้ามนํ าติดตัวขึนเครื
่ ั นํ ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และ
 วัตถุท่เป็
ี นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชน
้
เหล้าเป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุ ญาตให ้ไม่เกิน 10 ชิน
ในบรรจุภณ
ั ฑ ์ละไม่เกิน 100 ml.
่
(แนะนํ าใหโ้ หลดของทีไม่ จําเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง เพราะเจา้ หน้าที่อินเดียตรวจค่อนข ้างละเอียดเพื่ อเป็ นการไม่
้
่องเท่านั้น)
เสียเวลา แนะนํ าให้ถือเฉพาะกระเป๋ าถือ ขนาดเล็ กและของมี ค่าขึนเครื
03.35 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมื องเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET
่ั
(SG) เที่ยวบินที่ SG88(ใช ้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชวโมง)
**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่ มีบริการอาหาร
่
่ั
เวลาทีอินเดียช ้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชวโมง
06.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมื องเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธี
การตรวจคนเข ้าเมืองและตรวจรับสัมภาระออกเดินทางจากกรุงเดลลีเข ้าสู่ เมื องอัครา (ใช ้เวลา
่ั
เดินทางประมาณ 4-5 ชวโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
่ าเป็ นสถาปัตยกรรม
นํ าท่าน ชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย ์ของโลก สุสานหินอ่อนที่ผูค้ นเชือว่
้
่
แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร ้างขึนโดยสมเด็
จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผูม้ ีรก
ั มันคง
ต่อพระมเหสีของพระองค ์....ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให ้เป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย ์ของโลกในยุค
่ งอยู
้ ่ในสวนริมฝั่ งแม่นํ้ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชอเสี
ใหม่ ซึงตั
ื่ ยงที่สุด คือ หลุมศพของ
่ กสร ้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร
พระนางมุมตัซ มาฮาล ซึงถู
้
พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคํารับรองว่าสร ้างขึนด้วยสั
ดส่วนที่
วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผส
ู ้ ร ้างและออกแบบร่วม
้
่
20,000 คน การก่อสร ้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื อทีประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็ น
้
ที่ตังของมั
สยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรับร ้องแจ ้งเวลาทํานมาซ) และมีสิ่งก่อสร ้างอื่น ๆ นาย
ช่างที่ออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให ้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ
ที่สวยกว่าได้
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จากนั้น

จากนั้น

ชมพระราชวังอัคราฟอร ์ด Agra Fort ... ป้ อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมื องอัครา
่ ้างเป็ นกําแพงหินทรายสีแดง ตังตระหง่
้
เป็ นป้ อมปราการประจําเมืองซึงสร
านสวยงาม ด้วย
้
สถาปัตยกรรมแบบอัคระ พระเจ ้าอัคบาร ์สร ้างขึนในปี
ค.ศ. 1565 และสร ้างต่อเติมกันเรื่อยมา
่ บเปลี่ยนจาก
จนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ ้าชาร ์เจฮาน กษัตริย ์องค ์ที่ 5 ของราชวงศ ์โมกุล ซึงปรั
ป้ อมปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวัง มีกําแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร
ภายในอัคราฟอร ์ดมีห ้องสวยงามที่สร ้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝั งโดยรอบ โดยเฉพาะห ้องมุขแปด
่ นห ้องที่มีความสําคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี ้และภายในห ้องนี ้ท่านจะได้พบ
เหลี่ยม ซึงเป็
้
กับสถานที่ที่กษัตริย ์ชาร ์จาฮาถูกลูกชายจับมาข ังไว้จนสินพระชนน์
พระองค ์ถูกกักข ังอยู่ถึง 8
่
ปี จนกระทังสวรรคตในปี
ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค ์ใช ้
้
้
เวลาทังวันในการจ ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสินพระชนม
์ด้วยเศษ
่
กระจกในกํามือ พระองค ์ถูกฝั งในทัชมาฮาล เคียงข ้างพระมเหสีซงพระองค
ึ
์ไม่เคยลืม มีบางคน
่
กล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห ์ชะฮัน มิได้ประสงค ์ทีจะถูกฝั งร่วมกับประมเหสี แต่พระองค ์มี
แผนการที่จะสร ้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดํา เพื่อเป็ นสุสานของพระองค ์ แต่ผรู ้ หลายท่
ู้
าน
่ าพระองค ์ประสงค ์ที่จะถูกฝั งเคียงข ้างพระนางมุมตัซ มาฮาล
เชือว่

้ อง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดีย
นํ าท่าน ช ้อปปิ ้ งสินค้าหัตถกรรม
และงานฝี มือพืนเมื
เครื่องประดับอัญมณี ไม้จน
ั ทร ์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ ้าน
ที่พัก ณ Clarks Siraz (AGRA) หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

06.30 น.
เที่ยง
บ่าย

เมืองอัครา-เมืองชยั ปุระ-ป้ อมปราการแอมเบอร-พระราชวั
์
งกลางนํ ้า-พระราชวังแห่ง
สายลม-ช ้อปปิ ้ งฮาวามาฮาล-เมืองชยั ปุระ

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช ้านํ าท่านออกเดินทางจากเมืองอัครา สู่เมืองช ัยปุระระยะทางประมาณ 250 กม.4่ั
5 ชวโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
้
๊ และ ชมป้ อมปราการแอมเบอร ์ A
นํ าท่านขึนรถจิ
บ
( mberFort) หรือพระราชวังแอมเบอร ์
(Amber)”พระราชวังแอมเบอร ์ฟอร ์ท เดิมเคยเป็ นราชธานี ของเมืองช ัยปุระ สร ้างอยู่บนเนิ น
เขาสูงตรงตําแหน่ งเดิมที่เคยเป็ นตําแหน่ งเดิมที่เคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มา
้
้
ก่อน สร ้างขึนโดยมหาราชาแมนสิ
งห ์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสินลงในสมั
ยของมหาราชา
้
่
ใจสิงห ์ ป้ อมแห่งนี เป็ นต้นแบบทีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ( Rajput) นอกจากนี ้ใน
สมัยก่อนด้านล่างของป้ อมยังเป็ นทะเลสาบ จึงเป็ นปราการสําคัญเพื่อป้ องกันข ้าศึกได้อีกชน้ั
ทําให ้ที่นี่ กลายเป็ นจุดยุทธศาสตร ์สําคัญของราชวงศ ์กาญจวาหา อยู่หลายร ้อยปี ก่อนมหา
ราชาสะหวายจัย ซิงห ์ที่ 2 จะตัดสินใจย้ายลงไปสร ้างเมืองใหม่ยงั ช ัยปุระ ภายในพระราช วัง
่ วนใหญ่จะ
แอมเบอร ์ฟอร ์ท ระกอบด้วยพระตําหนักต่างๆ ที่เปิ ดให ้นักท่อง เที่ยวเข ้าชม ซึงส่
สร ้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห ์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และได้มี
การขยายต่อเติมโดยมหาราชาองค ์ต่อๆมา

นํ าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังกลางนํ ้า จาร ์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลังการแห่งอินเดีย“Water
่ งเด่
้ นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา ( Man Sagar)สร ้างขึนเมื
้ ่อไม่ก่ศตวรรษที
่ผ่าน
Palace” ซึงตั
ี
มา ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาอราวัลลี เป็ นทําเลที่ดีท่สุ
ี ดในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวได้โดยรอบ
้
พระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะท้อนกับผืนนํ าเพิ่มความงดงามให ้มากขึน้ โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนที่จะมีแสงสะท้อนอย่างเห็นได้ช ัด ในส่วนของพระราชวังนั้นมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่
้ั อนอยู่ด ้านล่างใต้นํ ้าอีกด้วยพระราชวังถูกสร ้างครังแรกเพื
้
่อ
สองชน้ั แต่ความจริงแล้วที่นี่ มีชนซ่
จุดประสงค ์เป็ นที่พักผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสัตว ์ ในบริเวณดังกล่าว แต่
่
ในช่วงศตวรรษที่ 18 กษัตริย ์แห่งอาร ์เมอร ์ได้ตัดสินใจสร ้างเขือนล้อมรอบระหว่
างภูเขาเพื่อ
้
ป้ องกันนํ ้าท่วม และตอนนั้นเองที่ทําให ้ระดับนํ ้าเพิ่มสูงขึนจนท่
วมส่วนหนึ่ งของพระราชวัง ปัจจุบน
ั
่
่
้
่
ทีนี อนุ ญาตให ้ผูค้ นเข ้าชมได้โดยทางเรือเท่านัน และภายในวังยังมีภาพวาดทีได้รับการดูแลรักษา
อย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการก่อสร ้างอย่างวิจิตรงดงาม เป็ น
พระราชวังกลางนํ ้าอันสุดตา และถือเป็ นสมบัติท่สมบู
ี
รณ์อีกแห่งหนึ่ งในประเทศ
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้ ่ในรัฐราชสถาน ( Rajasthan) ทางด้านตะวันตกของประเทศ
เมื อง ชยั ปุระ (Jaipur) ตังอยู
่ งมากที
่
่สุดของรัฐราชสถาน
อินเดีย มีประชากรและความเจริญมังคั
่ ยกเมืองช ัยปุระจากนักท่องเที่ยวจากทัว่
ฉายา "นครสีชมพู"นครสีชมพู (Pink City) เป็ นชือเรี
โลก ด้วยเมืองแห่งนี ้มีการทาสีอาคารบ ้านเรือน และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให ้เป็ นสี
่ อมาคือ สมเด็จ
ชมพู เพราะว่าในปี ค.ศ. 1876 เจ ้าชายแห่งเวลส ์ ( Prince of Waies) ซึงต่
พระเจ ้าเอ็ดเวิร ์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร ( King Edward VII) ได้เสด็จเยี่ยมเยือนทัว่
อินเดีย มหาราช ซาราม ซิงห ์ (Maharaja Ram Singh) ผูป้ กครองนครช ัยปุระในขณะนั้น
่ ้ประชาชนทาสีบ ้านเรือน และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็ นสีชมพู เพื่อสร ้างความ
จึงได้มีรบ
ั สังให
ประทับใจให้กับเจ ้าชายแห่งเวลส ์ เมืองน่ าเที่ยวแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน
้ งมีกลิ่นอายของ
สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวสุดอลังการให ้ได้ไปเยี่ยมเยือนมากมาย พร ้อมทังยั
วัฒนธรรมให ้ได้สัมผัส เป็ นเมืองในฝั นที่ต้องไปเที่ยวกันให ้ได้สักครัง้

ถึงเมื องชยั ปุระ จากนั้น นํ าท่านชม พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปด้านนอก) โดยถอดแบบ
มาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีส่งก่
ิ อสร ้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมี
้ั
่
หน้าบันสูงห ้าชนและมี
ลก
ั ษณะคล้ายรังผึง้ ซึงประกอบด้วยหน้
าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลาย
้
่
ฉลุเป็ นช่องลมจํานวน 953 บาน โดยลายฉลุนนมี
ั เพือนางในวังสามารถมองทะลุออกมาเห็น
ชีวิตภายนอกบนท้องถนนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากด้านนอก เนื่ องจากนางในเหล่านั้นต้องมี
ความเคร่งครัดในการคลุม “ปูร ์ดาห ”์ (หรือ ผ้าคลุมหน้า)พระราชวังแห่งนี ้สร ้างโดยหินทรายสี
ชมพู
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คํ่า
วันที่สาม

06.30 น.

อิสระช ้อปปิ ้ งสินค้าเมืองราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์ (Hawa Mahal Bazaar) ให ้
้ อง อาทิ กําไร สร ้อยคอ เสือผ้
้ า ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน
ท่านช ้อปปิ ้ งสินค้าพืนเมื
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ Crimsons Park Hotel (JAIPUR) หรือเทียบเท่า
้
ซิตีพาเลส-ชมหอดู
ดาวจันตาร ์มันตาร-เมื
์ องเดลี-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม
่
นํ าท่านชม พระราชวังหลวง“City Palace” ซึงพระราชวั
งแห่งนี ้เป็ นที่ประทับของมหาราชาองค ์
่
ปัจจุบน
ั ซึงภายในมี
หอดาราศาสตร ์ ยันตระ มันตระของมหาราชา ไสว สิงห ์ที่ 2 ผูส้ ร ้าง
เมืองช ัยปุระและ พิพิธภัณฑ ์ ของมหาราชาแห่งช ัยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน
และที่โดนเด่นมากที่สุดคือ ฉลองพระองค ์ของมหาราชา มโธ สิงห ์ที่ 1 ที่มีขนาดใหญ่มากและ
้
ฉลองพระองค ์ปักดินทองของมหาราณี
ท่หนั
ี กเกือบ 10 กิโลกรัม รวมถึงหม้อเงินใบยักษ ์ 2 ใบ
หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี ้ผสมผสานกันระหว่างราชวงค ์ช ัยปุระกับ
โมกุล นิ ยมใช ้หินอ่อนแกะสลักลวยลายปราณี ตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม้ และพระพิฆเนศ
ได้อย่างอ่อนช ้อยภายในชมพระตําหนักมูบารักมาฮาล (Mumarak Mahal) หรือเวลคัมพาเลซ
้
(welcome Palace) โดยพระตําหนักมูบารักมาฮาลสร ้างขึนในปี
ค.ศ. 1899 เพื่อรับรองแขก
บ ้านแขกเมืองมีความโดดเด่นตรงการแกะสลักเสาหินอ่อนและประตูท่ทํ
ี าแบบเท่ากันทุกสัดส่วน
โดยตัวอาคารเป็ นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อิสลาม และอังกฤษ
ปัจจุบน
ั ตําหนักแห่งนี ้ ใช ้เป็ นพิพิธภัณฑ ์แสดงเครื่องแต่งกายของมหาราชาและมหารานี ในแต่
้
้
ละยุคนั้น เช่นกระโปรงปักด้วยดินทอง
เสือคลุ
มของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังมีข ้าวของ
้ าในวังอีกหลายชิน้
เครื่องใช ้ลําค่
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จากนั้น ชมหอดูดาวจันตาร ์มันตาร ์
(JantarMantar) จัดว่า
่
่
เป็ นสถานทีท่องเทียวสําคัญของเมืองช ัยปุระโดยได้รับ
การประกาศจากองค ์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี
้
ค . ศ .2010 สร ้างและคิดค้นขึนโดยมหาราชาสะ
หวายจัย สิงห ์ที่ 2 ด้วยทรงมีความสนพระทัยและพระ
่ ้สร ้างหอดู
ปรีชาในเรื่องดาราศาสตร ์จึงได้ทรงรับสังให
้
ดาวแห่งนี ้ขึนมาพร
้อมๆกับการก่อสร ้างพระราชวังซิตี ้
พาเลซเพื่อใช ้ดูความเคลื่อนไหวของพระอาทิตย ์
พระจันทร ์
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
13.30 น. บ่ายสมควรแก่เวลาเดินทาง สนามบินเมืองเดลลี เดินทางสู่เคาน์เตอร ์สายการบินสาขาออกระหว่าง
ประเทศเพื่อทําการเช็คอินต่อเครื่องกลับสู่ประเทศไทย
อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการเช็คอินและผ่านกระบวนการตรวจคนเข ้าเมือง
21.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
วันที่สี่ (4)
02.45 น.

กรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ……..
*************************

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบต
ั ิจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให ้ท่านรับทราบคําแนะนํ าการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลา
้
ในการทํากิจกรรมอีกครังจากหั
วหน้าทัวร ์
่
้ ้ ขึนอยู
้
2. บริษท
ั อาจทําการเปลียนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทังนี
่กบ
ั
่
สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให ้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ ชยั ปุระ-อัครา 4 วัน 2 คืน เนื่ องจากเป็ นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

กําหนดการ 11-14, 25-28 ม.ค./ 8-11, 22-25 ก.พ.
8-11, 22-25 มี .ค.2561
ผู ้ใหญ่พก
ั ห้องคู่หรือพัก 3 ท่าน/เด็กพักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
ในกรณี ต ้องการพักห้องเดี่ยว
ราคาท่านละ

21,900.-บาท
2,500.- บาท

์
**ราคานี ้สงวนสิทธิเฉพาะลู
กคา้ ชาวไทยเท่านั้ น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง16+

ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนสํารองที่นั่ ง)

กรุณาชําระเงิ นมัด ท่านละ 10,000 บาท พรอ้ มส่งสําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง ทางแฟ็ ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วัน
้
ส่วนที่เหลื อชําระทังหมดก่
อนเดิ นทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวี ซา่ ตามที่กําหนด ***


หมายเหตุ: อนึ่ งกรุณาแฟกซ ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร ์ …………………….เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯทราบถึงการโอนเงินของท่าน
ทางโทรศัพท ์หากท่านไม่สามารถแฟกซ ์ได้จักเป็ นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษท
ั ฯ กรุณาชําระค่าทัวร ์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20
วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษท
ั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด ****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการของธนาคารนะค่ะ
อัตราค่าบริการรวม

7: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8,063-232-6619, E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

่ นชนประหยั
้ั
ค่าตั๋วโดยสารเครืองบิ
ดเสน้ ทาง ตามรายการระบุ
ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษี นํ้ามันของสายการบิน
่ ก ตามทีระบุในรายการหรื
่
ค่าโรงแรมทีพั
อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่ งห ้อง)
่ องเทียวต่
่
้ ารถรับส่งและระหว่างการนํ าเทียว
่ ตามรายการระบุ
ค่าเข ้าชมสถานทีท่
างๆ/ค่าอาหารทุกมือ/ค่
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1 ล้านบาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิหน้าแสนบาทต่อครัง)้ แต่ทงนี
ั้ ้ย่อมอยู่ใน
่ การตกลงไว ้กับบริษท
ข ้อจํากัดทีมี
ั ประกันชีวิต
 ค่าธรรมเนี ยมวี ซา่ สําหรับหนังสื อเดิ นทางไทย
ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น ไม่
( ตอ้ งโชวต์ วั )






อัตราค่าบริการไม่รวม
่ บเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว
 ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตทีกลั










่
่
ค่าใช ้จ่ายอืนๆนอกเหนื
อจากทีระบุไว
ใ้ นรายการและค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ ค่าซ ักรีด ฯลฯ
้
ค่าธรรมเนี ยมนํ ามันของสายการบิน (ถา้ มี)
่ ค่าธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าวีซา่ ทีมี
ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่่ าย 3% ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ออกใบกํากับภาษี )
ค่าธรรมเนี ยมการชําระเงินดว้ ยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่านํ ้าหนักเกินพิกด
ั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
่
ค่าทิปไกด ์ท ้องถิน,พนักงานขับรถ วันละ15 USD / ท่าน (ตลอดทริปการเดินทาง)
ค่าทิปหัวหน้าทัวรไทย
์ ทิปหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความพึ งพอใจในบริการของท่าน
่ านจะตอ้ งดูแลกระเป๋ าและทรัพยส์ ิ นดว้ ยตัวท่านเอง
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน ซึงท่

้ นขึ
้ นอยู
้
การใหท
้ ิปตามธรรมเนี ยมทางบริ ษท
ั ฯมิ ได้มีผ ลประโยชน์ใดๆทังสิ
่ กบ
ั การพิ จารณาของท่านเพื่ อเป็ นกําลังใจใหก้ บ
ั ไกด ์ และ
คนขับรถ
การยกเลิก
้
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร ์ทังหมด
์
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจําทัวร ์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช ้จ่าย 80 เปอร ์เซ็นต ์ ของราคาทัวร ์ในทุกกรณี
์
้
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร ์ทังหมดในทุ
กกรณี
5. ยกเว ้นกรุป
๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือกรุป
๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจําห ้องพักโดยตรงหรือ
ผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืน
้
่ องจากค่า
เงินเงินมัดจําหรือค่าทัวร ์ทังหมดเนื
จากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข ้อแนะนํ าบางประการและตอ้ งแจ ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

สําหรับห ้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผู ้ใหญ่
3 ท่าน บริษท
ั ฯ ขอแนะนํ าให ้
่
่
นักท่องเทียวเปิ
ดห ้องพัก เป็ น 2 ห ้อง จะสะดวกกับนักท่องเทียวมากกว่
า
่
กรณี เดินทางเป็ นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทียวไม่
สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได ้กระเป๋ า
้ั องเทียว
่
เดินทางเพื่อโหลด สําหรับชนท่
ท่านละ 1 ใบ (นํ ้าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม)
้
่ Hand Carry (นํ ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)
กระเป๋ าถือขึนเครื
อง

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ ะเอียดทุกข ้อ

์
่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่
่
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการเปลี
ตอ้ งแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
์
่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการเปลี

8: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8,063-232-6619, E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

์
 กรณี ทคณะไม่
ี่
ครบจํานวน 15 ท่านทางบริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทางโดยทางบริษท
ั ฯจะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
์
่
่
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการที
จะไม่
รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทางบริ
ษท
ั ฯ ไม่
่
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิ
น รวมถึงกรณี ทกองตรวจคนเข
ี่
้า
้
เมืองไม่อนุ ญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณี
ทท่
ี ่ าน
จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง
้ เทียวตามรายการไม่
่
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมือไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนไดเ้ พราะการชําระค่าทัวร ์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
่ นเมื่อออกตั๋วแล ้วไม่สามารถ Refund ไดท้ ก
 ตั๋วเครืองบิ
ุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
้
 เมื่อท่านทําการซือโปรแกรมทั
วร ์ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแลว้
้ ้ทางบริษ ท
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดิ นทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงไดเ้ พื่อความเหมาะสมทังนี
ั ฯ จะยึ ดถื อความปลอดภัยเป็ น
่
้
หลัก และรายการ-ราคาทัวร ์ อาจมี การเปลี ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ขึนอยู่กบ
ั สายการบินโดยจะยึ ดประโยชน์ของลูกคา้
เป็ นสําคัญ”

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซา่ ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลน์ (ไม่ต ้องโชว ์ตัว)







้ 2 รูป พืนหลั
้
รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ ว)
งสีขาว
หนังสือเดินทางมี อายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบา้ น 1 ชุด
สําเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชุด
สําเนาหน้าวีซา่ ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย1 ชุด (หากมี )
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