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เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

                และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด 

เยือนชัยปุระ  เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง  

               พระราชวังแอม เบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดินมหาราชา 

 



 
 

2: 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายการท่องเท่ียวเวลาท่ีอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน 
SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแก่ท่าน 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 
 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เครื่องบิน 

 กรณุางดนําของมีคม  ทกุชนิด  เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด  ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เครื่องบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และ
เหลา้เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอย่างละเอียดอีกคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ 
ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของท่ีไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ท่ีอินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียดเพ่ือเป็นการไม่
เสียเวลา แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึน้เครื่องเท่าน้ัน) 
03.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET 

(SG) เท่ียวบินท่ี SG88(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  
                                                       **หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 

เวลาท่ีอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 
06.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ินผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระออกเดินทางจากกรงุเดลลีเขา้สู่ เมืองอคัรา (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4-5 ช ัว่โมง) 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
 นําท่าน  ชมทชัมาฮาล  ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สสุานหินอ่อนท่ีผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรม

แห่งความรกัท่ีสวยท่ีสดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกลุผูมี้รกัมัน่คง
ต่อพระมเหสีของพระองค.์...ทชัมาฮาลถกูพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุ
ใหม่ ซึง่ต ัง้อยู่ในสวนริมฝ่ังแม่น้ํายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนท่ีมีชือ่เสียงท่ีสดุ คือ หลมุศพของ
พระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถกูสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร 
พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนท่ี
วิจิตรและงดงามท่ีสดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 
20,000 คน การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเน้ือท่ีประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็น
ท่ีตัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสงูสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมีส่ิงก่อสรา้งอื่น ๆ นาย
ชา่งท่ีออกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวิีตเพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ 
ท่ีสวยกว่าได ้  

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เดลลี- อคัรา-ทชัมาฮาล   
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จากน้ัน  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา 

เป็นป้อมปราการประจําเมืองซึง่สรา้งเป็นกําแพงหินทรายสีแดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนัเรื่อยมา
จนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของราชวงศโ์มกลุ ซึง่ปรบัเปล่ียนจาก
ป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพงสงูกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร 
ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปด
เหล่ียม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมีความสําคญัท่ีสดุภายในพระราชวงัแห่งน้ีและภายในหอ้งน้ีท่านจะไดพ้บ
กบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์กูกกัขงัอยู่ถึง 8 
ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสดุทา้ยของชวิีตพระองคใ์ช ้
เวลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษ
กระจกในกํามือ พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคน
กล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถกูฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคมี์
แผนการท่ีจะสรา้งสสุานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีดํา เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แต่ผูรู้ห้ลายท่าน
เชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท่ี์จะถกูฝังเคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม  และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดีย

เครื่องประดบัอญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 
 

ท่ีพกั ณ Clarks  Siraz (AGRA) หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สอง 
เมืองอคัรา-เมืองชยัปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร-์พระราชวงักลางน้ํา-พระราชวงัแห่ง
สายลม-ชอ้ปป้ิงฮาวามาฮาล-เมืองชยัปุระ 

 
 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
หลงัอาหารเชา้นําท่านออกเดินทางจากเมืองอคัรา สู่เมืองชยัปรุะ  ระยะทางประมาณ 250 กม. 4-
5  ช ัว่โมง  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
บ่าย นําท่านขึน้รถจิบ๊ และ ชมป้อมปราการแอมเบอร ์ (AmberFort) หรือพระราชวงัแอมเบอร ์

(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปรุะ สรา้งอยู่บนเนิน
เขาสงูตรงตําแหน่งเดิมท่ีเคยเป็นตําแหน่งเดิมท่ีเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 มา
ก่อน สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสิงห ์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ลงในสมยัของมหาราชา
ใจสิงห ์ ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปตุ ( Rajput) นอกจากน้ีใน
สมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสําคญัเพ่ือป้องกนัขา้ศึกไดอ้ีกช ัน้ 
ทําใหท่ี้น่ีกลายเป็นจดุยทุธศาสตรสํ์าคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่หลายรอ้ยปี ก่อนมหา
ราชาสะหวายจยั ซงิหท่ี์ 2 จะตดัสินใจยา้ยลงไปสรา้งเมืองใหม่ยงัชยัปรุะ ภายในพระราช วงั
แอมเบอรฟ์อรท์ ระกอบดว้ยพระตําหนักต่างๆ ท่ีเปิดใหนั้กท่อง เท่ียวเขา้ชม ซึง่ส่วนใหญ่จะ
สรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดมี้
การขยายต่อเติมโดยมหาราชาองคต่์อๆมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นําท่านแวะถ่ายรูป พระราชวงักลางน้ํา จาร ์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอินเดีย“Water 
Palace” ซึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา (Man Sagar)สรา้งขึน้เม่ือไม่ก่ีศตวรรษท่ีผ่าน
มา ท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาอราวลัลี เป็นทําเลท่ีดีท่ีสดุในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวไดโ้ดยรอบ
พระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผืนน้ําเพ่ิมความงดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนท่ีจะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของพระราชวงัน้ันมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่
สองช ัน้ แต่ความจริงแลว้ท่ีน่ีมีช ัน้ซอ่นอยู่ดา้นล่างใตน้ํ้าอีกดว้ยพระราชวงัถกูสรา้งคร ัง้แรกเพ่ือ
จดุประสงคเ์ป็นท่ีพกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพ่ือเสด็จล่าสตัว ์ ในบริเวณดงักล่าว แต่
ในชว่งศตวรรษท่ี 18 กษตัริยแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสินใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหว่างภเูขาเพ่ือ
ป้องกนัน้ําท่วม และตอนน้ันเองท่ีทําใหร้ะดบัน้ําเพ่ิมสงูขึน้จนท่วมส่วนหน่ึงของพระราชวงั ปัจจบุนั
ท่ีน่ีอนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรือเท่าน้ัน และภายในวงัยงัมีภาพวาดท่ีไดร้บัการดแูลรกัษา
อย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวิจิตรงดงาม เป็น
พระราชวงักลางน้ําอนัสดุตา และถือเป็นสมบติัท่ีสมบรูณอ์ีกแห่งหน่ึงในประเทศ 
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 เมืองชยัปุระ  (Jaipur) ตัง้อยู่ในรฐัราชสถาน ( Rajasthan) ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ

อินเดีย มีประชากรและความเจริญมัง่ค ัง่มากท่ีสดุของรฐัราชสถาน 
ฉายา "นครสีชมพู"นครสีชมพู (Pink City) เป็นชือ่เรียกเมืองชยัปรุะจากนักท่องเท่ียวจากทัว่
โลก ดว้ยเมืองแห่งน้ีมีการทาสีอาคารบา้นเรือน และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นสี  
ชมพู เพราะว่าในปี ค.ศ. 1876 เจา้ชายแห่งเวลส ์ ( Prince of Waies) ซึง่ต่อมาคือ สมเด็จ
พระเจา้เอ็ดเวิรด์ท่ี 7 แห่งสหราชอาณาจกัร (King Edward VII) ไดเ้สด็จเย่ียมเยือนทัว่
อินเดีย มหาราช ซาราม ซงิห ์ (Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองนครชยัปรุะในขณะน้ัน 
จึงไดมี้รบัสัง่ใหป้ระชาชนทาสีบา้นเรือน และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นสีชมพู เพ่ือสรา้งความ
ประทบัใจใหก้บัเจา้ชายแห่งเวลส  ์เมืองน่าเท่ียวแห่งอินเดีย ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนั
สวยงาม มีแหล่งท่องเท่ียวสดุอลงัการใหไ้ดไ้ปเย่ียมเยือนมากมาย พรอ้มทัง้ยงัมีกล่ินอายของ
วฒันธรรมใหไ้ดส้มัผสั เป็นเมืองในฝันท่ีตอ้งไปเท่ียวกนัใหไ้ดส้กัคร ัง้    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถึงเมืองชยัปุระ จากน้ัน นําท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรปูดา้นนอก)  โดยถอดแบบ

มาจากรปูทรงของมงกฏุพระนารายณ ์ โดยมีส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมี
หนา้บนัสงูหา้ช ัน้และมีลกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ซึง่ประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาดเล็กตกแต่งดว้ยลวดลาย
ฉลเุป็นชอ่งลมจํานวน 953 บาน โดยลายฉลน้ัุนมีเพ่ือนางในวงัสามารถมองทะลอุอกมาเห็น
ชวิีตภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มีใครสงัเกตเห็นจากดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหล่าน้ันตอ้งมี
ความเคร่งครดัในการคลมุ “ปรูด์าห ”์ (หรือ ผา้คลมุหนา้)พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งโดยหินทรายสี
ชมพู  

 



 
 

6: 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เมืองราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์  (Hawa Mahal Bazaar) ให ้

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ กําไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 
ค่ํา        บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั ณ Crimsons Park Hotel (JAIPUR) หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม ซตีิพ้าเลส-ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์-เมืองเดลี-กรุงเทพฯ  
 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
นําท่านชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของมหาราชาองค ์
ปัจจบุนั ซึง่ภายในมีหอดาราศาสตร ์  ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 2  ผูส้รา้ง
เมืองชยัปรุะและ พิพิธภณัฑ ์ ของมหาราชาแห่งชยัปรุะในยคุก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขยีน 
และท่ีโดนเด่นมากท่ีสดุคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สิงหท่ี์ 1 ท่ีมีขนาดใหญ่มากและ
ฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีท่ีหนักเกือบ 10  กิโลกรมั รวมถึงหมอ้เงินใบยกัษ ์ 2 ใบ 
หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งน้ีผสมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปรุะกบั
โมกลุ นิยมใชห้ินอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยงู ดอกไม ้ และพระพิฆเนศ
ไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระตําหนักมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรือเวลคมัพาเลซ 
(welcome Palace) โดยพระตําหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 เพ่ือรบัรองแขก
บา้นแขกเมืองมีความโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสาหินอ่อนและประตท่ีูทําแบบเท่ากนัทกุสดัส่วน 
โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปตุ อิสลาม และองักฤษ 
ปัจจบุนั ตําหนักแห่งน้ี ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเครื่องแต่งกายของมหาราชาและมหารานีในแต่
ละยคุน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง เสือ้คลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมีขา้วของ
เครื่องใชลํ้า้ค่าในวงัอีกหลายชิน้ 
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จากน้ัน ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์  (JantarMantar) จดัว่า

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของเมืองชยัปรุะโดยไดร้บั
การประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค .ศ. 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะ
หวายจยั สิงหท่ี์  2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและพระ
ปรีชาในเรื่องดาราศาสตรจ์ึงไดท้รงรบัสัง่ใหส้รา้งหอดู
ดาวแห่งน้ีขึน้มาพรอ้มๆกบัการก่อสรา้งพระราชวงัซตีิ ้
พาเลซเพ่ือใชด้คูวามเคล่ือนไหวของพระอาทิตย ์
พระจนัทร ์

 

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
13.30 น. บ่ายสมควรแก่เวลาเดินทาง สนามบินเมืองเดลลี   เดินทางสู่เคานเ์ตอรส์ายการบินสาขาออกระหว่าง

ประเทศเพ่ือทําการเชค็อินต่อเครื่องกลบัสู่ประเทศไทย 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 

21.10 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG87  
  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
 

วนัท่ีส่ี (4) กรุงเทพฯ เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

  

02.45 น.      ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ …….. 
************************* 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด  หมายเวลา

ในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ  ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม  แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั  ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั  ภูมิอากาศ  ภยัธรรมชาติ  การนัดหยดุงานฯลฯ  ตลอดจนสภาวะทาง  เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

อตัราค่าบริการ  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คืน เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

กําหนดการ  11-14, 25-28 ม.ค./ 8-11, 22-25 ก.พ. 
8-11, 22-25 มี.ค.2561 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือพกั 3 ท่าน/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  21,900.-บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว        ราคาท่านละ  2,500.- บาท    
**ราคานี้สงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง (ที่ท่านควรทราบก่อนสํารองที่น่ัง) 
กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหนา้หนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 วนั
ส่วนที่เหลือชาํระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการย่ืนขอวีซา่ตามที่กําหนด *** 
 หมายเหต:ุ อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาท่ีเบอร ์ …………………….เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงินของท่าน

ทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุย่ิง  Passport มาท่ีบริษทัฯ กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 
วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 

 
อตัราค่าบริการรวม 
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 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  
 ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (2-3 ทา่นต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ/ค่าอาหารทกุมือ้/ค่ารถรบัส่งและระหว่างการนําเทีย่ว ตามรายการระบ ุ
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท ต่อทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกินหา้แสนบาทต่อคร ัง้) แต่ท ัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัทีมี่การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนังสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านั้น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

 ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี)  
 ค่าวีซา่ทีมี่ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่านํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนักงานขบัรถ วนัละ 15 USD / ทา่น (ตลอดทริปการเดินทาง)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ไทย ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

 
 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกําลงัใจใหก้บัไกด ์ และ
คนขบัรถ 

การยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่ามดัจําทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจําหอ้งพกัโดยตรงหรือ
ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและท่ีอาจขอเงินคืนได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืน
เงินเงินมดัจําหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่า 
จากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า
เดินทางเพ่ือโหลด สําหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry (นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 
 
 
 
 
 
กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 กรณีทีค่ณะไม่ครบจาํนวน 15 ทา่นทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีท่างบริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทีย่วบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่น
จะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ตั๋วเครือ่งบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 
 เม่ือทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็น
หลกั และรายการ-ราคาทวัร ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยึดประโยชนข์องลูกคา้
เป็นสําคญั” 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด  ๆทั้งสิ้น 

เอกสารในการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชดุ 
 สําเนาหนา้วีซา่ท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 
 

 

 

 

       

 

 


