
 

 

รหัสทัวร B2B1901882 

ทัวรอินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณรัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน [FD]  
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ   พระราชวังแหงสายลม ฮาวา มาฮาล    บอน้ําจันเบารี    อักราฟอรด    
Amber fort   ทัชมาฮาล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

อนิเดีย ชัยปุระ อัครา  
อนุสรณ์รัก ทชัมาฮาล � วนั 2 คืน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ  
19.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

เคานเตอร 2 ประตู 1-2  สายการบินแอรเอเชีย (AirAsia) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

21.30 น. 
 
 
00.20 น. 
 
ที่พัก 

ออกเดินทางสู เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ 
FD130 (ใชเวลาบินประมาณ 4.20 ช่ัวโมง)   (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับกระเป�าเรียบรอย
แลว หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 
โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 

วันท่ี2 ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป�อมแอมเบอร – ซิต้ีพาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา จัยปูร หรือ จัยเปอร 

รัฐราชสถานไดช่ือวา นครสีชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากในป 
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) ไดมีรับส่ังใหประชาชน
ทาสีชมพูทับบนสีปูนเกาของบานเรือนตนเอง เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตคร้ังตอนรับการมา
เยือนของเจาชายแหงเวลส (Prince of Waies) เจาชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่ง
ภายหลังคือกษัตริยเอ็ดเวิรดที ่7 (King Edward Vll) แหงสหราชอาณาจักรและ
ตอมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส่ิงกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกา
ตองทาสีชมพูเชนเดิม ปจจุบันเมืองชัยปุระเปนศูนยกลางทางการคาซ่ึงทันสมัยสุดของ
รัฐราชสถาน ส่ิงท่ีนาสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเกา และส่ิงกอสรางด้ังเดิม รวมท้ัง
ประตูเมืองซ่ึงยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเปน
เอกลักษณ จนทําใหเมืองน้ีเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก  หลังจากน้ันนํา
ทานชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลวา พระราชวังแหงสายลม 
เปนพระราชวัง ต้ังอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สรางในปค.ศ. 
1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) 
ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของ
มงกุฏพระนารายณ โดยมีส่ิงกอสรางที่โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูง
หาช้ันและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเปนชองหนาตาง
ลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 953 บางแตปดไวดวยหินทรายฉลุทําให



 

 

นางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขางนอกไดโดยที่คนภายนอกมอง
เขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและชองลมจนเปนที่มาของช่ือ 
“Palace Of Wind”   นําทานเดินทางสู ป�อมอาเมร  หรือ ป�อมแอมเบอร (Amber 
Fort) ต้ังอยูที่เมืองอาเมร ชานเมืองชัยปุระ หางจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ต้ังโดด
เดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหาราชา มาน สิงหที ่1 ป�อมปราการแหงน้ีมี
ช่ือเสียงทางดานสถาปตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอัน
เปนเอกลักษณ สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการที่
ใหญและแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลายสาย ซ่ึงเมื่ออยู
บนป�อมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ความสวยงามของป�อม
แอมเบอร ซอนอยูภายในกําแพงเมืองที่แบงเปนทั้งหมด 4 ช้ัน (แตละช้ันค่ันดวย
ทางเดินกวาง) โดยภายในเปนหมูพระที่น่ังซ่ึงสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมู
พระที่น่ังภายในป�อม ประกอบดวย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือทองพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือ
ทองพระโรงสวนพระองค, "ชีชมาฮาล" (พระตําหนักซ่ึงเปนหองทรงประดับกระจก
สําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร" ซึ่งเปนตําหนักอยูบนช้ันสอง, "อารัม บักห" ซึ่งเปน
สวนสวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลค่ันกลางระหวางอาคาร และ "สุกหนิวาส" ซ่ึงเปน
พระตําหนักท่ีใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป�าผาน
รางน้ําตกท่ีมีอยูโดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ 
ป�อมน้ีเคยเปนท่ีประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศของอาเมรในอดีต ( 
พิเศษ.. รวมคาพาหนะข้ึนไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากน้ันนําทานชมซิต้ี พาเลส 
(CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเปนพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) พระราชวัง 
ถูกสรางขยายออกในสมัยหลัง ปจจุบัน ไดรวบเปนพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh 
Museum ประกอบดวย 4 สวนที่นาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนท่ี
สองเปนสวนของพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซ่ึงมีการตัด
เย็บอยางวิจิตร สวนที่สามเปนสวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไวอยางนา
ท่ึงมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เปนอาวุธไดอยางนาพิศวง และสวนท่ีส่ี คือสวนของ
ศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร 
ตรงกลางอาคารมีหมอน้ําขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาด
ใหญที่สุดในโลก เช่ือกันวาเปนหมอน้ําที่กษัตริย Madho Singh ไดรับมาจากงาน
ราชาภเิษกของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 7 ซ่ึงบรรจุน้ําจากแมน้ําคงคาอันศักด์ิสิทธิ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเดินทางเขาสู วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระ
พิฆเนศท่ีช่ือเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดน้ีสรางข้ึนโดย Seth Jai 
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษที่ 18 ต้ังอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวรชางหัว
เทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา ความรู และความมั่ง
ค่ัง วัดพระพิฆเนศแหงน้ีเปนท่ีนิยมมากที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวตางชาติ เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลังจากน้ันนําทานออก
เดินทางสู เมืองอัครา เมืองที่เปนสถานท่ีต้ังอนุสรณสถานแหงความรัก ทัชมาฮาล และ
เคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของ
อินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน"  เปนเมืองที่ต้ังอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือ
ของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เปนเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัค
ระมีประชากรท้ังหมด 1,686,976 คน (ปค.ศ. 2010) ถือเปนหน่ึงในเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับท่ี 19 ในประเทศอินเดีย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชม.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 
วันที่ 3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอรด – บอน้ําจันเบารี – ชัยปุระ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท่ี
สําคัญของโลก ซ่ึงอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญและอมตะของพระเจาชาห
จาฮันที่มีตอพระนางมุมตัซ โดยสรางข้ึนในป ค.ศ. 1631 ตอมานําทานเดินสูประตูสุสาน



 

 

ท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จาก
ไป และนําทานถายรูปกับลานน้ําพุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยูเบ้ืองหลัง แลวนําทานเขาสู
ตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวย
เทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหิน ที่เปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกที่ออกแบบ
โดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลางจะเปนรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอมรอบ  
ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ได
อยูคูเคียงกันตลอดช่ัวนิรันดร  ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสรางท้ังหมด 12 ป โดยส้ิน
เงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคําประดับตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 
กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน ตอมานําทานเดินออมไปดานหลังท่ีติดกับ
แมน้ํายมุนาโดยฝم�งตรงกันขามจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญถูกปรับดินแลว โดยเลากันวาพระเจา
ชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเปนหินออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเปนแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล เพ่ือที่จะอยูเคียงขางกัน แตถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัวไป
คุมขังไวในป�อมอักราเสียกอน  จากน้ันนําทานเขาชม อักราฟอรด (Agra Fort) แหลง
มรดกโลก ทิ่ติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เม่ือ
ป ค.ศ. 1565 เปนท้ังพระราชวังที่ประทับและเปนป�อมปราการ ตอมาพระโอรส คือ 
พระเจาชาฮันกีร  และพระนัดดา (โอรสของพระเจาชาฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานได
สรางขยายตอเติมป�อมและพระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต และนําทานเขาชมป�อมผาน
ประตู อํามรรสิงห เขาสูสวนที่เปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดง
ขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมท่ี
แตกตางกันของสามกษัตริย นําทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆท่ีสลักลวดลาย
ศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย แลวนําข้ึนสู
ระเบียงช้ันที่สองท่ีมีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุนาได ตอมานําชม
หองที่ประทับของกษัตริย ,พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ แลวนําชมพระตําหนัก มา
ซัมมัน บูรช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนาตางเปดกวาง ท่ีสามารถมองเห็นทัชมาฮาล
ได ในพระตําหนักน้ีเองท่ีเลากันวา ชาหจาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ป 
ในชวงปลายรัชกาลจนส้ินพระชนม แลวก็นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ที่ช้ันบน
ดานหน่ึงเคยเปนท่ีประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันย่ิงใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) 
และท่ีลานสวนประดับแหงน้ีเองที่พระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักคร้ังแรกกับพระนางมุมตัซ  
ท่ีไดนําสินคาเปนสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากน้ันนําทานชม บอน้ําจันเบารี (Chand Baori) ซ่ึงเช่ือกันวาถูกสรางขึ้นในชวง

ศตวรรษที่ 10 หรือพันกวาปมาแลว ตอนน้ันแควนราชาสถานเปนแควนที่ร่ํารวยมาก 



 

 

เน่ืองจากเปนเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซ่ึงพอเดินทางผาน
กันบอยๆ ก็ทําใหเกิดการคาขายขึ้น พอรวยแลวก็เร่ิมมีการลงทุนในการสรางปราสาท
ราชวังและป�อมปราการ แตดวยความท่ีภูมิประเทศของที่น่ีเปนทะเลทราย ที่มีความแหง
แลงมาก น้ําฝนท่ีตกเพียงปละไมก่ีคร้ังก็จะซึมหายผานทรายไปอยางรวดเร็วแบบท่ีคน
ไทยซ่ึงเติบโตมากับสายน้ําอยางเราๆ จินตนาการไมถูก มหาราชาของแควนราชาสถาน
เลยตองพยายามหาวิธีสรางบอน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใหไดนานที่สุด เพราะการเก็บน้ํา
ไวใชก็ถือเปนทั้งความมั่นคงของชาติ การผอนคลาย และส่ิงสําคัญสําหรับการประกอบ
พิธีทางศาสนาในหน่ึงเดียว ย่ิงไปกวาน้ัน มหาราชายังตองการใหคนลงไปตักน้ําจากบอ
มาใชไดอยางสะดวกแมยามที่ระดับน้ําลดต่ําติดกนบอดวย บอน้ําแชนด เบารี ที่ถือ
กําเนิดข้ึนเลยมีดีไซนสุดล้ําทุกสวนทุกดานของบอเปนบันไดเช่ือมถึงกันท้ังหมด เพ่ือให
คนเดินลงไปตักน้ําไดพรอมกันหลายคน และตักไดจนถึงหยดสุดทายแมวาบอจะลึกถึง
ประมาณตึก 10 ช้ัน หรือ 33 เมตร ตัวบันไดที่สรางข้ึนมาน้ันแบงเปน 13 ช้ัน มี
ข้ันบันไดรวมแลวกวา 3,500 ข้ัน นับเปนบอน้ําที่ลึกและใหญท่ีสุดในอินเดียที่มีความ
ย่ิงใหญทั้งขนาดและการออกแบบกอสราง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับไปยังเมือง
ชัยปุระ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา (Dinner Box) 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชัยปุระ   
วันที่ 4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
00.50 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินแอร

เอเชีย เท่ียวบินที่ FD131 (ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) (ไมมีบริการอาหารบน
เคร่ือง) 

06.15 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี : 25 - 28 ต.ค. 
62  16,900 16,900 16,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  01 - 04 พ.ย. 
62 15,900 15,900 15,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  22 - 25 พ.ย. 
62 15,900 15,900 15,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  29 พ.ย.- 02 
ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 4,900 6,400 
วันท่ี :  04-07 ธ.ค. 
62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  13-16 ธ.ค. 
62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  20-23 ธ.ค. 
62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400 
วันท่ี :  27-30 ธ.ค. 
62 19,900 19,900 19,900 4,900 9,900 
วันท่ี : 29 ธ.ค.62-01 
ม.ค 63 20,900 20,900 20,900 4,900 10,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 3,000 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน 
เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ร้ินทเอง) 

3. แบบฟอรม 
เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชัดเจนเทาน้ัน *** 

 
 



 

 

 


