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 โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี(FD) 
4 วนั 2 คนื 
ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน  
ชมพระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 
ชม Amber fort ป้อมปราการทีผ่สมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดู
และศลิปะราชปตุ 
ชม บอ่น้ําจันเบาร ีซึง่เป็นบอ่น้ําขนาดใหญแ่ละลกึทีส่ดุในอนิเดยี 
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการ
ทีย่ ิง่ใหญ ่
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – ชยัปรุะ X X ✈ 
CRIMSOM PARK HOTEL ระดบั 3 

ดาวหรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรูะ 

2 ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติิ
พาเลส – วัดพระพฆิเนศ – อกัรา � � � Hotel Pushp Villa ระดบั 3 ดาว 

หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอักรา 

3 อกัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่น้ําจันเบาร ี
- ชยัปรุะ � � � - 

4 ชยัปรูะ - กรงุเทพฯ ✈ X X - 

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500.- บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

** ไมร่วมคา่วซีา่ 3,000.- บาท** 
  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 นํา้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ – ชยัปรุะ 
18.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอร์เอเชยี โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 
21.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD130 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.20 

ชัว่โมง)   (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
00.20 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรูะ นําทา่นผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ี่

พัก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
ทีพั่ก CRIMSOM PARK HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรูะ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 นําท่านชม เมอืงชัยปรูะ นครแห่งชัยชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานไดช้ือ่ว่า นครสชีมพู 

(Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เนือ่งจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบสัง่
ใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง เพื่อแสดงถงึไมตรีจติครัง้ตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
เวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารขององักฤษ ซึง่ภายหลังคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 (King Edward Vll) แห่งส
หราชอาณาจักรและตอ่มารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพู
เชน่เดมิ ปัจจุบันเมอืงชัยปรุะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมัยสดุของรัฐราชสถาน สิง่ทีน่่าสนใจในเมอืงชัยปูระคอื ผัง
เมืองเก่า และสิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตูเมืองซึง่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากนี้สชีมพูของเมืองก็
กลายเป็นเอกลกัษณ์ จนทําใหเ้มอืงนีเ้ป็นจดุหมายของนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก  หลังจากนัน้นําทา่นชมภายนอก ฮาวา มา
ฮาล  (HAWA MAHAL) แปลวา่ พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตัง้อยู่ในเมอืงชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี 
สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุ
ถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่คอื บรเิวณดา้นหนา้
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อาคารมีหนา้บันสงูหา้ชัน้และมีลักษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลุหนิใหเ้ป็นช่องหนา้ต่างลวดลายเล็กๆ 
ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหนิทรายฉลทํุาใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยู่ดา้นในสามารถมองออกมา
ขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทีม่าของชือ่ 
“Palace Of Wind”   นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยั
ปรุะ ห่างจากเมอืงชัยปรุะ 11 กโิลเมตร ตัง้โดดเดน่อยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่1 ป้อม
ปราการแห่งนี้มีชือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดูและศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ 
สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนื่องจากมขีนาดกําแพงปราการทีใ่หญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง 
ถนนทีป่ดูว้ยหนิหลายสาย ซึง่เมือ่อยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชดัเจน ความสวยงามของป้อม
แอมเบอร ์ซอ่นอยูภ่ายในกําแพงเมอืงทีแ่บง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แตล่ะชัน้คั่นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระทีน่ั่ง
ซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอัม" หรอืทอ้งพระโรง, "ดวิัน-อ-ิกัส" 
หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระตําหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ 
ซึง่เป็นตําหนักอยูบ่นชัน้สอง, "อารัม บกัห"์ ซึง่เป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคั่นกลางระหวา่งอาคาร และ "สกุห์
นิวาส" ซึง่เป็นพระตําหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่าผ่านรางน้ําตกทีม่ีอยู่
โดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภ้ายในตําหนักนี้มอีากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นทีป่ระทับของราชปตุ มหาราชา และ
พระราชวงศข์องอาเมร์ในอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากนัน้นําทา่นชม “ซติี ้พาเลส” 
(CITY PALACE) ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน 
ไดร้วบเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวังสว่น
ทีส่องเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ทีจั่ดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซึง่มกีารตัดเย็บอย่างวจิติร สว่นทีส่ามเป็น
สว่นของอาวธุ และชดุศกึสงคราม ทีจั่ดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และ
สว่นทีส่ ี ่คอืสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถา่ย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดรั้บการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมี
หมอ้น้ําขนาดมหมึา 2 ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก เชือ่กันวา่เป็นหมอ้น้ําทีก่ษัตรยิ ์Madho 
Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่7 ซึง่บรรจน้ํุาจากแมน้ํ่าคงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่วัดพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพฆิเนศทีช่ ือ่เสยีงโดง่ดังเป็นอันดับ 1 ของ
เมอืงชยัปรุะ วัดนี้สรา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ 
พระวหิารแห่งนี้เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสขุนรัินดร์ ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระ
เจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง วัดพระพฆิเนศแห่งนี้เป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุของนักท่องเทีย่วทัง้ชาว
อนิเดยีและชาวตา่งชาต ิเชญิทา่นขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศยั    

 

 
 หลังจากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอัครา เมืองทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น
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ศนูยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทียั่งเรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน"  เป็น
เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ 
เมอืงอัคระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอุตตร
ประเทศ และอนัดบัที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ 
ทีพั่ก Hotel Pushp Villa ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่นํา้จนัเบาร ี- ชยัปรุะ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ําคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถานแห่งความรักอัน
ยิง่ใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ตีอ่พระนางมมุตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ตอ่มานําทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานที่
สลกัตวัหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยคําอทุศิและอาลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และนําทา่นถ่ายรูปกับลานน้ําพุทีม่ี
อาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลัง แลว้นําท่านเขา้สู่ตัวอาคารทีส่รา้งจากหินอ่อนสขีาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ทีป่ระดับ
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนื้อหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอร์เซยี 
โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล 
และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คูเ่คยีงกันตลอดชัว่นรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 
ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่นต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมานํา
ทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแม่น้ํายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากนัวา่พระเจา้
ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่
เคยีงขา้งกนั แตถ่กูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตวัไปคมุขังไวใ้นป้อมอักราเสยีกอ่น   

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเขา้ชม อักราฟอรด์ แหลง่มรดกโลก ทิต่ดิรมิแม่น้ํายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ  
เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา 
(โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนําทา่น
เขา้ชมป้อมผา่นประต ูอํามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวงั  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรง
น้ํา ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมทีแ่ตกต่างกันของสามกษัตรยิ ์นําท่านเขา้ชมดา้นในพระตําหนัก
ตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอร์เซยี แลว้นําขึน้สูร่ะเบยีงชัน้ที่
สองทีม่เีฉลยีงมขุ ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ลําน้ํายมุนาได ้ตอ่มานําชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิา
และองคต์า่งๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซมัมัน บรูช์ ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทัชมา
ฮาลได ้ในพระตําหนักนี้เองทีเ่ล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน
สิน้พระชนม์ แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ ดวิันอีอาอํา ทีช่ัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังก์นกยูงอันยิง่ใหญ ่
(ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนี้เองทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  ที่
ไดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 
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 จากนัน้นําทา่นชม บอ่น้ําจันเบาร ี(Chand Baori) ซึง่เชือ่กันวา่ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่10 หรอืพันกวา่ปีมาแลว้ ตอน

นัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ทีรํ่่ารวยมาก เนือ่งจากเป็นเสน้ทางสายสําคัญในการเดนิทางไปยังตะวันออกกลาง ซึง่พอเดนิ
ทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทําใหเ้กดิการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็เริม่มกีารลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่
ดว้ยความทีภ่มูปิระเทศของทีน่ีเ่ป็นทะเลทราย ทีม่คีวามแหง้แลง้มาก น้ําฝนทีต่กเพยีงปีละไม่กีค่รัง้ก็จะซมึหายผ่านทรายไป
อย่างรวดเร็วแบบทีค่นไทยซึง่เตบิโตมากับสายน้ําอย่างเราๆ จนิตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้ง
พยายามหาวธิสีรา้งบ่อน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใ้ชใ้หไ้ดน้านทีส่ดุ เพราะการเก็บน้ําไวใ้ชก็้ถอืเป็นทัง้ความมั่นคงของชาต ิการ
ผ่อนคลาย และสิง่สําคัญสําหรับการประกอบพธิทีางศาสนาในหนึง่เดยีว ยิง่ไปกวา่นัน้ มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตัก
น้ําจากบอ่มาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกแมย้ามทีร่ะดบัน้ําลดตํา่ตดิกน้บอ่ดว้ย บอ่น้ําแชนด ์เบาร ีทีถ่อืกําเนดิขึน้เลยมดีไีซน์สดุล้ําทกุ
สว่นทุกดา้นของบ่อเป็นบันไดเชือ่มถงึกันทัง้หมด เพื่อใหค้นเดนิลงไปตักน้ําไดพ้รอ้มกันหลายคน และตักไดจ้นถงึหยด
สดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถงึประมาณตกึ 10 ชัน้ หรอื 33 เมตร ตัวบันไดทีส่รา้งขึน้มานัน้แบง่เป็น 13 ชัน้ มขีัน้บันไดรวมแลว้
กวา่ 3,500 ขัน้ นับเป็นบอ่น้ําทีล่กึและใหญท่ีส่ดุในอนิเดยีทีม่คีวามยิง่ใหญท่ัง้ขนาดและการออกแบบกอ่สรา้ง 

 

 
 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัไปยังเมอืงชยัปรุะ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่   
21.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปรูะ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ชยัปรูะ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
00.50 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD131 (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  
** กรุป๊ต ัง้แตว่นัที ่23 มนีาคม ออกเดนิทางเวลา 23.35 – 05.20 ** 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภ์าพ 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพู 4วนั 2คนื BY FD 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่23-26 ม.ีค. 61 12,991 12,991 12,991 3,900 

วนัที ่30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 61 13,551 13,551 13,551 3,900 

วนัที ่06-09 เม.ย. 61 14,551 14,551 14,551 3,900 

วนัที ่13-16 เม.ย. 61 16,551 16,551 16,551 3,900 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 1500 /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้อนิเดยี 3,000 บาท 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

7.    คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 1,500 บาทตอ่/ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซี่า ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 7วนัทําการ) 
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2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่

วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการ

เดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเทา่นัน้ จํานวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้ม

สวมแวน่ตาหรือเครือ่งประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเอง

และปริน้ทเ์อง) 

3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุา่กวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองสําเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
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ประวัตสิว่นตวั 
PERSONAL INFORMATION 

 
คํานําหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ :                 ____                     _________ _______________ 
NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______          
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 
ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวตักิารทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 
OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  
ชือ่บรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 
ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
  
โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
________________________________________________________________________________________________ 
*สาํหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่(สําคญัมาก) 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 


