WONDERFUL INDIA
อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสี ชมพู
5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่ มต้น

14,900.บาท/ท่าน
วัน

เดินทางระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW306 : 22.25-01.15)
2

เช้ า กลางวัน ค่า

โรงแรม
หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว











 Park Ocean Hotel หรื อเทียบเท่า







The Taj Vilas Hotel หรื อ
เทียบเท่า

อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชยั (India Gate) – เดลลี (ท่าอากาศยาน

นานาชาติอินทิรา คานธี)





-





เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) – ชัยปุระ – ป้ อมแอมเบอร์
– ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล

3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
4

มือ้ อาหาร

5 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW305 : 02.55-08.20)



-

วันแรก
19.30 น.
22.25 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306
(ใช้เวลาบินประมาณ 4.10 ชัว่ โมง) (ไม่มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

วันที่สอง

เดลลี (ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี) – ชัยปุระ – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิตพิ าเลส - ฮาวา มาฮาล

01.15 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นาท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋ า
เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่ งชัยชนะ คนอินเดียเรี ยกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรื อ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า
นครสี ชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสี ชมพูก็เนื่ องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิ งห์ (Maharaja
Ram Singh) ได้มีรับสัง่ ให้ประชาชนทาสี ชมพูทบั บนสี ปูนเก่าของบ้านเรื อนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรี จิตครั้ง
ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่ งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่ งภายหลังคือ
กษัตริ ยเ์ อ็ดเวิร์ด ที่ 7 (King Edward Vll) แห่ งสหราชอาณาจักรและต่ อมารั ฐบาลอิ นเดี ยก็ยงั ออกกฎหมาย
ควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกาแพงเมืองเก่าต้องทาสี ชมพูเช่นเดิม ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าซึ่ งทันสมัยสุ ดของรัฐราชสถาน สิ่ งที่ น่าสนใจในเมื องชัยปุระคื อ ผังเมืองเก่า และสิ่ งก่อสร้างดั้งเดิ ม
รวมทั้งประตูเมืองซึ่ งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้ สีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ จน
ทาให้เมื องนี้ เป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ ยวจากทัว่ โลก นาท่านเดิ นทางสู่ ป้ อมอาเมร์ หรื อ ป้ อมแอมเบอร์
(Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่ างจากเมืองชัยปุระ 11 กิ โลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผา
หิ นเหนื อทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิ งห์ที่ 1 ป้ อมปราการแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่ ง
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็ นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล
เนื่ องจากมีขนาดกาแพงปราการที่ ใหญ่และแน่ นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ ง ถนนที่ ปูดว้ ยหิ นหลาย
สาย ซึ่ งเมื่ออยู่บนป้ อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้ อมแอมเบอร์
ซ่อนอยูภ่ ายในกาแพงเมืองที่แบ่งเป็ นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคัน่ ด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็ นหมู่พระที่
นัง่ ซึ่ งสร้างจากหิ นทรายสี แดงและหิ นอ่อน หมู่พระที่ นงั่ ภายในป้ อม ประกอบด้วย "ดิ วนั -อิ-อัม" หรื อท้อง
พระโรง, "ดิ วนั -อิ-กัส" หรื อท้องพระโรงส่ วนพระองค์, "ชี ชมาฮาล" (พระตาหนักซึ่ งเป็ นห้องทรงประดับ
กระจกสาหรับมหาราชา) และ "จัย มานดี ร์" ซึ่ งเป็ นตาหนักอยู่บนชั้นสอง, "อารัม บักห์" ซึ่ งเป็ นสวนสวย
จัดเป็ นรู ปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ กลางระหว่างอาคาร และ "สุ กห์นิวาส" ซึ่ งเป็ นพระตาหนักที่ ใช้การปรับ
อากาศภายในพระตาหนักให้เย็นลงด้วยการทาให้ลมเป่ าผ่านรางน้ าตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตาหนัก ทา

เช้ า

กลางวัน

ให้ภายในตาหนักนี้ มีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้ อมนี้ เคยเป็ นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของ
อาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ านชม ซิ ตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่ งเดิ มเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิ งห์ (Jai Singh)
พระราชวัง ถู ก สร้ า งขยายออกในสมัย หลัง ปั จจุ บัน ได้ร วบเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ Sawai Man Singh Museum
ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่น่าสนใจคือ ส่ วนแรกคือส่ วนของพระราชวังส่ วนที่สองเป็ นส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั
แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย ์ และมเหสี ซึ่ งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่ วนที่สามเป็ นส่ วนของอาวุธ และชุด
ศึกสงคราม ที่จดั แสดงไว้อย่างน่ าทึ่ งมากมายหลายหลาก บางชิ้ น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่ าพิศวง และส่ วนที่ สี่
คือส่ วนของศิลปะภาพวาด รู ปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ งได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลาง
อาคารมี หม้อน้ าขนาดมหึ มา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิ น สู ง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่ อกันว่าเป็ น
หม้อน้ าที่กษัตริ ย ์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่ งบรรจุน้ าจากแม่น้ าคง
คาอันศักดิ์ สิ ทธิ์ หลังจากนั้นนาท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่ ง
สายลม เป็ นพระราชวัง ตั้งอยูใ่ นเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา
สะหวาย ประธาป สิ งห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad)
โดยถอดแบบมาจากรู ปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริ เวณด้านหน้าอาคารมี
หน้าบันสู งห้าชั้นและมี ลกั ษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหิ นทรายสี แดงสดฉลุหินให้เป็ นช่ องหน้าต่างลวดลาย
เล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ดว้ ยหิ นทรายฉลุทาให้นางในฮาเร็ มพระสนมที่อยู่ดา้ นใน
สามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่อง
แสงและช่องลมจนเป็ นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ Park Ocean Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า,เมืองชัยปุระ

วันที่สาม
เช้ า

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ ด - ทัชมาฮาล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ น
อันดับ 1 ของเมื องชัยปุระ วัดนี้ สร้างขึ้ นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่ วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลาง
เมื อ ง บริ เวณเนิ น เขาเล็ก ๆ พระวิ ห ารแห่ งนี้ เปรี ย บเสมื อ นชี วิต แห่ งการค้น หาความสุ ข นิ รั น ดร์ ซึ่ งพระ

กลางวัน

พิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็ นพระเจ้าแห่ งความเป็ นมงคลปั ญญา ความรู ้ และความมัง่ คัง่ วัด
พระพิฆเนศแห่ งนี้ เป็ นที่ นิยมมากที่ สุดของนักท่ องเที่ ยวทั้งชาวอิ นเดี ยและชาวต่างชาติ เชิ ญท่านขอพรจาก
องค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่ เป็ นสถานที่ต้ งั อนุสรณ์
สถานแห่ งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมือง
หลวงของอิ นเดี ยในสมัย ที่ ยงั เรี ย กว่า "ฮิ นดู ส ถาน" เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ริมแม่ น้ ายมนา ทางตอนเหนื อของ
ประเทศอิ นเดี ย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็ นเมื องหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมื องอัคระมี ประชากรทั้งหมด
1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับ
ที่ 19 ในประเทศอินเดีย
ออกเดินทางสู่ เมืองอักรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าชม อักราฟอร์ ด (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริ มแม่น้ ายมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์
มหาราชแห่ งราชวงศ์โ มกุ ล เมื่ อ ปี ค.ศ. 1565 เป็ นทั้งพระราชวังที่ ป ระทับ และเป็ นป้ อมปราการ ต่ อ มา
พระโอรส คื อ พระเจ้าชาฮันกี ร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกี ร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้าง
ขยายต่ อ เติ ม ป้ อมและพระราชวัง แห่ งนี้ อย่ า ง
ใหญ่โต และนาท่ านเข้าชมป้ อมผ่านประตู อามรร
สิ งห์ เข้า สู่ ส่ ว นที่ เป็ นพระราชวัง ผ่ า นลานสวน
ประดับ อ่างหิ นทรายสี แดงขนาดยักษ์สาหรับสรง
น้ า ท่ านจะได้เห็ นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตาม
รสนิ ยมที่ แตกต่ างกันของสามกษัตริ ย ์ นาท่ านเข้า
ชมด้านในพระตาหนักต่างๆที่ สลักลวดลายศิ ลปะ
แบบโมกุลที่มีอิทธิ พลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสาน
กับศิลปะเปอร์ เซี ย แล้วนาขึ้นสู่ ระเบียงชั้นที่ สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่ งสามารถมองเห็นชมทิ วทัศน์ลาน้ ายมุนาได้
ต่อมานาชมห้องที่ ประทับของกษัตริ ย ์ ,พระโอรส, พระธิ ดาและองค์ต่างๆ แล้วนาชมพระตาหนัก มาซัมมัน
บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิ ดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตาหนักนี้ เองที่เล่า
กันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจาขังไว้ 7 ปี ในช่ วงปลายรัชกาลจนสิ้ นพระชนม์ แล้วก็นาชม
ลานสวนประดับ ดิวนั อีอาอา ที่ช้ นั บนด้านหนึ่ งเคยเป็ นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนั อยูใ่ น
ประเทศอิหร่ าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่
ได้นาสิ นค้าเป็ นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กบั นางในฮาเร็ ม
นาท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ที่สาคัญของโลก ซึ่ งอนุสรณ์
สถานแห่ งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1631 ต่อมานาท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสื อภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้อยคาอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอัน
เป็ นที่รักที่จากไป และนาท่านถ่ายรู ปกับลานน้ าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนาท่านเข้าสู่ตวั อาคาร
ที่สร้างจากหิ นอ่อนสี ขาวบริ สุทธิ์ จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิ คฝังหิ นสี ต่างๆ ลงไปในเนื้ อ
หิ น ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์ เซี ย โดยอาคารตรงกลางจะเป็ นรู ปโดม

ซึ่ งมีหอคอยสี่ เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จา
ฮัน ได้อยูค่ ่เู คียงกันตลอดชัว่ นิ รันดร์ ทัชมาฮาลแห่ งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้ นเงินไป 41 ล้านรู ปี
มีการใช้ทองคาประดับตกแต่งส่ วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมา
นาท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ ายมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดย
เล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรี ยมที่ จะสร้างสุ สานของตัวเองเป็ นหิ นอ่อนสี ดาโดยตัวรู ปอาคารจะเป็ นแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่ จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอานาจและนาตัวไปคุมขังไว้ในป้ อมอักรา
เสี ยก่อน

ค่า

รับประทานอาหารค่าบุฟเฟ่ UANG
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ The Taj Vilas Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า,เมืองอักรา

วันที่สี่
เช้ า

อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – เดลลี (ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศ
อิ นเดี ยและได้ยา้ ยเมื องหลวงไปอยู่ที่โกลกัต ตา และได้ยา้ ยกลับมาเป็ นเมื องหลวงอี กครั้งหนึ่ งในปี 1911
หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทาการราชการโดยสร้าง
เมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

เย็น

วันที่ห้า
02.55 น.
08.20 น.

นาท่านเข้าชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่ สุดแห่ งหนึ่ งของกรุ งนิ
วเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่ อ พ.ศ. 2536
เป็ น ห อ สู ง ที่ ส ร้ างด้ ว ย หิ น ท ร าย แ ด ง
(เช่ นเดี ยวกับสุ สานหุ มายูน) และหิ นอ่อนเป็ น
ทรงเสาสู งปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่ วน
ชั้นบนสุ ดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสู ง 72.5
เมตร (ประมาณตึ กสู ง 20 ชั้น) จากนั้นนาท่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็ นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหาร
หาญที่ เสี ยชี วิตจากการร่ วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิ สถาน ประตูชยั
แห่งนี้ จึงถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุ งนิวเดลลี โดยซุม้ ประตูแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชยั
ของกรุ งปารี สและนครเวียงจันทน์ ซึ่ งมีความสู ง 42 เมตร สร้างขึ้ นจากหิ นทรายเมื่อปี คริ สต์ศกั ราชที่ 1931
บนพื้นผิวของประตูชยั แห่ งนี้ จะปรากฏรายนามของทหารที่เสี ยชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริ เวณใต้โค้งประตู
จะปรากฏคบเพลิ งที่ ไฟไม่เคยมอดดับเพื่ อเป็ นการราลึ กถึ งผูเ้ สี ยชี วิตในสงครามอิ นเดี ย -ปากี สถาน เมื่ อปี
คริ สต์ศกั ราชที่ 1971 มี ทหารยามเฝ้ าบริ เวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่ อป้ องกันการก่ อวินาศกรรม นาท่ านสู่
ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหม
อินเดีย, เครื่ องประดับอัญมณี , ไม้จนั ทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ
**ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงไม่ ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่ เพียงพอ**
รับประทานอาหารเย็น เฟ่ UANG
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่
XW305 (ใช้ เวลาบินประมาณ 3.50 ชั่วโมง) (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ

*****************
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับสายการ
บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจากความขัดข้ องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง
รายการท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมีจานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่ านขึ้นไปจึงออก
เดินทาง ในกรณีทมี่ จี านวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตราค่ าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ผี ้เู ดินทางไม่ ถึง 30 ท่ าน

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ อง
ละ 2-3 ท่ าน

เด็ก อายุ 8-12 ปี
พักกับ 2
พักกับ 2
พักกับ 1
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ าน
ละ

16-20 ก.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

25-29 ก.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

08-12 ส.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

15-19 ส.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

22-26 ส.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

29 ส.ค. – 02 ก.ย.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

12-16 ก.ย.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

19-23 ก.ย.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

26-30 ก.ย.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

03-07 ต.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

22-26 ต.ค.62

14,900.-

14,900.-

4,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบร
ู ณ์ ณ ว ันเดินทางกล ับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้ วม
่ อินเดีย)
รายการท ัวร์ ตว๋ ั เครือ
่ งบิน (ไม่รวมวีซา

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น”

**พาสปอร์ ตต่ างชาติ โปรดติดต่อเรา**
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นไม่ รวมค่าวีซ่าท่ านละ 3,000 บาท***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ **
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงือ่ นไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน





อัตรานีไ้ ม่ รวม
 กระเป๋ าเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทาการ ท่านละ 3,000 บาท
 กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่ วนเกิน
น้ าหนักตามสายการบินกาหนด
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริ ป
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิ เหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพี ยงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อี กครั้ งหนึ่ ง หลังจากได้ส ารองที่ นั่งบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิ นบริ ษ ทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่ จะจัด บริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิ น จะไม่มีการคื นเงิ นใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ ยวสถานที่ อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณี ที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

สาหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยืน่ วีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
เอกสารในการยืน่ วีซ่าอินเดียสาหรับผู้ทถี่ ือพาสสปอร์ ตไทย
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งาน
เหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่า 6 เดื อ น นับ จากวัน เดิ น ทาง *กรุ ณ าถอดปก Passport ก่ อ นส่ ง เอกสารบริ ษ ัท จะไม่
รับผิดชอบในกรณี สูญหาย*
2. รู ป ถ่ า ย รู ป ถ่ า ยสี ห น้ า ตรงขนาด 2x2 นิ้ ว พื้ น หลัง สี ขาวเท่ า นั้ น
จานวน 1 ใบ เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น รู ป (ห้ามสวม
แว่นตาหรื อเครื่ องประดับ, ไม่ใส่ ชุดข้าราชการหรื อเครื่ องแบบ
ใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้ นท์
เอง)
3. แบบฟอร์ม
*** เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่ วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุ ณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้อความหรื อเนื้ อหาต้องครบถ้วนและมีความชัดเจนเท่านั้น ***

กรุณากรอกข ้อมูลเพือ
่ ประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซา่ ของท่าน

ประวัตส
ิ ว่ นตัว
PERSONAL INFORMATION
คานาหน ้า : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
่ : _
ชือ
_______________
______นามสกุล : _
____________ ___
NAME : _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
่ สามี/ภรรยา:
ชือ
________________________________________________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_____________________________________________
NATIONALITY
ทีอ
่ ยู่ : ____
____________________________________________ ____
____________________________________________ _______
________________________________
ADDRESS :
___________________________________________________________
____________________________________________ _______
________________________________
ประวัตค
ิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
่ /นามสกุลบิดา :
ชือ
_______________________สัญชาติ _____________________________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
่ /นามสกุลมารดา :
ชือ
______________________สัญชาติ _____________________________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัตก
ิ ารศึกษา
EDUCATIONAL
INFORMATION______________________________________________________________________
ประวัตก
ิ ารทางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
____________
____________________________________
OCCUPATION: ____________
____________________________________
่ บริษัท:
ชือ
_________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME __________________________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :______________________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER :______________________________________________________________
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADDRESS : ___
______________________________________________________
____
____________________________________________ ________________
__________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ___
_
ZIP : ________________________
่ ประเทศทีท
โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได ้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาคัญมาก
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็ นต ้องแจ ้งเลขทีว่ ซ
ี า่ ครัง้ สุดท ้ายทีย
่ น
ื่ และวันทีอ
่ อกวีซา่ (สาคัญมาก)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

