
 

 

  

อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพู
โดยสายการบนิไทยสมายล ์
4วนั 2 คนื 
ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน 
ชมพระราชวงัแหง่สายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการทผีสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดู
และศลิปะราชปตุ 
ชม บอ่นําจันเบาร ีซงึเป็นบอ่นําขนาดใหญแ่ละลกึทสีดุในอนิเดยี
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณแ์หง่ความรักอันลอืชอืและ 
ทยีงิใหญ ่

อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู
ไทยสมายล ์(WE) 

ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน  
ชมพระราชวงัแหง่สายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 

ป้อมปราการทผีสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดู

ชม บอ่นําจันเบาร ีซงึเป็นบอ่นําขนาดใหญแ่ละลกึทสีดุในอนิเดยี 
อนุสรณแ์หง่ความรักอันลอืชอืและ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการ
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 สนามบนิดอนเมอืง – ชยัปรุะ 

2 ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์
พาเลส – วัดพระพฆิเนศ – อกัรา

3 อกัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ 
- ชยัปรุะ 

4 ชยัปรูะ - กรงุเทพฯ 

หมายเหต:ุยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัค

 

เครอืงแอรบ์สั A319
ทนีงัแบบ 3-3 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ
19.00 น. คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภูมิ

ความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น
22.05น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ 

ชวัโมง) 
01.15 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรูะ นําทา่นผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

พัก(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 
ทพัีก CRIMSOM PARK HOTEL  ระดบั 

วนัทสีองของการเดนิทาง 
ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 

X X ✈ 

ป้อมแอมเบอร ์– ซติ ิ
อกัรา 🍽 🍽 🍽 

อคัรา ฟอรด์ – บอ่นําจันเบาร ี 🍽 🍽 🍽 
✈ X X 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 1,500
สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

** ไมร่วมคา่วซีา่ 3,000.-บาท** 

A319 เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นาํหนกัสมัภาระ
ขาไป

  

 

กรงุเทพฯ – ชยัปรุะ 
สวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 4 เคาน์เตอร์

ความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
ออกเดนิทางสู ่เมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Smileเทยีวบนิท ี

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรูะ นําทา่นผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 
เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมงครงึ) 

ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรูะ 

 
ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส –วดัพระพฆิเนศ

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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โรงแรมทพีกั 
CRIMSOM PARK HOTEL ระดบั 3 

ดาวหรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรูะ 
Hotel Pushp Villa ระดบั 3 ดาว 

หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอักรา 

- 

- 

500.- บาท/ทรปิ 
มพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

นาํหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

เคาน์เตอรC์ โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวย

เทยีวบนิท ีWE343 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.10 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรูะ นําทา่นผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูท่ี

วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 
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 นําท่านชม เมอืงชยัปูระ นครแห่งชัยชนะ คนอนิเดีย
เรยีกเมอืงนวีา่ จยัปูร ์หรอื จยัเปอร ์รัฐราชสถานไดช้อื
วา่ นครสชีมพู (Pink city)โดยทมีาของเมอืงสชีมพูก็
เนืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์
(Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบสงัใหป้ระชาชนทาสี
ชมพูทับบนสปีูนเกา่ของบา้นเรือนตนเอง เพือแสดงถงึ
ไมตรีจติครังตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์
(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารของอังกฤษ 
ซงึภายหลังคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี7 (King Edward Vll) 
แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออก
กฎหมายควบคุมใหส้งิก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมอืง
เก่าตอ้งทาสีชมพูเช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ซงึทันสมัยสดุของรัฐราชสถาน สงิ
ทีน่ าสนใจในเมืองชัยปูร ะคือ  ผั ง เมือง เก่ า  และ
สงิกอ่สรา้งดงัเดมิ รวมทงัประตเูมอืงซงึยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ นอกจากนสีชีมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ 
จนทําใหเ้มอืงนเีป็นจุดหมายของนักทอ่งเทยีวจากทวัโลก   

 หลงัจากนันนําทา่นชมภายนอกฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL)แปลวา่ พระราชวงัแหง่สายลม เป็นพระราชวัง ตังอยู่ใน
เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดีย สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห์ (Maharaja 
SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระ
นารายณ์ โดยมสีงิก่อสรา้งทโีดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชนัและมลีักษณะคลา้ยรังผงึสรา้งจากหนิ
ทรายสแีดงสดฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหนิทรายฉลทํุา
ใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีคนภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและ
ประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทมีาของชอื“Palace Of Wind”    

 นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร(์Amber Fort)ตงัอยูท่เีมอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยัปรุะ ห่างจากเมอืงชยั
ปรุะ 11 กโิลเมตร ตงัโดดเดน่อยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท์ ี1 ป้อมปราการแห่งนมีชีอืเสยีง
ทางดา้นสถาปัตยกรรมซงึผสมผสานกันระหว่างศลิปะ
ฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถ
มองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนืองจากมขีนาดกําแพง
ปราการทใีหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลาย
แห่ง ถนนทปีูดว้ยหนิหลายสาย ซงึเมอือยู่บนป้อมแลว้
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชดัเจน ความ
สวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยู่ภายในกําแพงเมอืง
ทแีบ่งเป็นทังหมด 4 ชัน (แต่ละชันคันดว้ยทางเดนิ
กวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระทีนังซึงสรา้งจากหิน
ทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระทีนังภายในป้อม 
ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอัม" หรอืทอ้งพระโรง, "ดวิัน-อ-ิ
กัส" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระ
ตําหนักซงึเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) 
และ "จัย มานดรี"์ ซงึเป็นตําหนักอยูบ่นชนัสอง, "อารัม บกัห"์ ซงึเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคนักลางระหวา่ง
อาคาร และ "สกุหน์วิาส" ซงึเป็นพระตําหนักทใีชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่าผ่านราง
นําตกทมีอียู่โดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภ้ายในตําหนักนีมอีากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเคยเป็นทปีระทับของราชปุต 
มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมร์ในอดตี ( พเิศษ.. รวมค่าพาหนะขนึไปชมพระราชวัง โดยรถจปี) ทกีษัตรยิ ์Madho 
Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี7 ซงึบรรจนํุาจากแมนํ่าคงคาอนัศกัดสิทิธ ิ

 จากนันนําทา่นชม “ซติ ีพาเลส” ซงึเดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจสงิห ์
(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็น
พพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นทน่ีาสนใจคอื 
ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนทสีองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ทีจัด
แสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซงึมกีารตัดเย็บอย่างวจิติร สว่น
ทสีามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ทีจัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง
มากมายหลายหลาก บางชนิ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และสว่นทสี ีคอื
สว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซงึไดรั้บการจารกึ
ไวใ้นประวัตศิาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหมอ้นําขนาดมหมึา 2 ใบ ทําจาก
โลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญท่สีดุในโลก เชอืกันวา่เป็นหมอ้นํา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (MotiDungri)วัดพระพฆิเนศทชีอืเสยีงโด่งดังเป็นอันดับ 1 

ของเมอืงชยัปรุะ วดันสีรา้งขนึโดย Seth Jai Ram Paliwalในชว่งตน้ศตวรรษท ี18 ตงัอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ 
พระวหิารแห่งนีเปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสขุนรัินดร์ ซงึพระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระ
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เจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมังคัง วัดพระพฆิเนศแห่งนีเป็นทนียิมมากทสีดุของนักท่องเทยีวทังชาว
อนิเดยีและชาวตา่งชาต ิเชญิทา่นขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอัธยาศยั 

 หลังจากนันนําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืงทเีป็นสถานทตีังอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น
ศนูยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทยีังเรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน"  เป็น
เมอืงทตีังอยู่รมิแม่นํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ 
เมอืงอัคระมปีระชากรทังหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึงในเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในรัฐอุตตร
ประเทศ และอนัดบัท ี19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 
ทพัีก Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัทสีามของการเดนิทาง 

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

 นําทา่นเขา้ชม ทชัมาฮาล แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สีําคัญ
ของโลก ซงึอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยงิใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์
จาฮันทมีีต่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานําท่านเดนิสู่
ประตูสุสานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอุทศิและอาลัยต่อ
บุคคลอันเป็นทรัีกทจีากไป และนําท่านถ่ายรูปกับลานนําพุทมีีอาคารทัชมา
ฮาลอยู่เบอืงหลัง แลว้นําท่านเขา้สูต่ัวอาคารทสีรา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสิทุธิ
จากเมอืงมกรานะ ทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนือหนิ 
ทเีป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็น
ทฝัีงพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คูเ่คยีงกัน
ตลอดชวันรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนใีชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 12 ปี โดยสนิเงนิไป 
41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่นต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ต่อมา
นําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิกบัแมนํ่ายมนุาโดยฝังตรงกนัขา้มจะมพีนืทขีนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเลา่กันวา่พระเจา้
ชาหจ์าฮันเตรยีมทจีะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดีําโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพอืทจีะอยู่
เคยีงขา้งกัน แตถ่กูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตวัไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น   

  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนันนําทา่นเขา้ชม อกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทติดิรมิแม่นํายมุนา
สรา้งโดยพระเจา้อัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมอืปี ค.ศ. 1565 
เป็นทงัพระราชวังทปีระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระ
เจา้ชาฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาห์
จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนีอย่างใหญ่โต และ
นําทา่นเขา้ชมป้อมผา่นประต ูอํามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทเีป็นพระราชวัง  ผ่าน
ลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรงนํา ท่านจะได ้
เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมทแีตกต่างกันของสามกษัตรยิ ์
นําทา่นเขา้ชมดา้นในพระตําหนักตา่งๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีี
อทิธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แลว้นําขึนสู่
ระเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมุข ซงึสามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ลํานํายมุนา
ได ้ต่อมานําชมหอ้งทปีระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูร์ช ทมีี
เฉลยีงมุขแปดเหลยีม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทสีามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระตําหนักนีเองทเีลา่กันวา่ ชาหจ์าฮัน ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจําขงัไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสนิพระชนม ์แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอํา ทชีนับน
ดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบัลลังกน์กยูงอันยงิใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และทลีานสวนประดับแห่งนเีองที
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครังแรกกับพระนางมมุตซั  ทไีดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

  
 จากนันนําทา่นชม บอ่นําจนัเบาร ี(Chand Baori)ซงึเชอืกันวา่ถูกสรา้ง

ขนึในชว่งศตวรรษท ี10 หรอืพันกวา่ปีมาแลว้ ตอนนันแควน้ราชาสถาน
เป็นแควน้ทรํีารวยมาก เนอืงจากเป็นเสน้ทางสายสําคัญในการเดนิทางไป
ยังตะวันออกกลาง ซงึพอเดนิทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทําใหเ้กดิการคา้ขาย
ขนึ พอรวยแลว้ก็เริมมีการลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อม
ปราการ แต่ดว้ยความทภีูมปิระเทศของทนีเีป็นทะเลทราย ทมีคีวามแหง้
แลง้มาก นําฝนทตีกเพียงปีละไม่กคีรังก็จะซมึหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็วแบบทคีนไทยซงึเตบิโตมากับสายนําอย่างเราๆ จนิตนาการไม่ถูก 
มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวธิสีรา้งบอ่นําเพอืกัก
เก็บนําไวใ้ชใ้หไ้ดน้านทสีดุ เพราะการเก็บนําไวใ้ชก็้ถอืเป็นทังความมันคง
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ของชาต ิการผอ่นคลาย และสงิสาํคัญสาํหรับการประกอบพธิทีางศาสนาในหนงึเดยีว ยงิไปกวา่นัน มหาราชายังตอ้งการให ้
คนลงไปตักนําจากบ่อมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามทรีะดับนําลดตําตดิกน้บ่อดว้ย บ่อนําแชนด ์เบารี ทถีอืกําเนิดขนึเลยมี
ดไีซนส์ดุลําทกุสว่นทกุดา้นของบอ่เป็นบนัไดเชอืมถงึกนัทงัหมด เพอืใหค้นเดนิลงไปตักนําไดพ้รอ้มกันหลายคน และตักได ้
จนถงึหยดสดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถงึประมาณตกึ 10 ชนั หรอื 33 เมตร ตัวบันไดทสีรา้งขนึมานันแบง่เป็น 13 ชนั มขีันบันได
รวมแลว้กวา่ 3,500 ขนั นับเป็นบอ่นําทลีกึและใหญท่สีดุในอนิเดยีทมีคีวามยงิใหญท่งัขนาดและการออกแบบกอ่สรา้ง 

 หลงัจากนันนําทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงชยัปุระ นําทา่นช็อปปิงสนิคา้พนืเมอืงอาทเิชน่ สนิคา้ Himalayan ผา้แคชเมยี 
ฯลฯ 

**จะมเีวลาช็อปปิงมากหรอืนอ้ยขนึอยูก่บัการจราจร ณ วนันนัๆ ขอสงวนสทิธงิดช็อปปิง ถา้เวลาไมท่นั** 
  

คาํ รบัประทานอาหารคํา   
22.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปรูะ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
ชยัปรูะ - กรงุเทพฯ 
02.15 น. นําท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์(Thai Smile)เทยีวบนิท ีWE344 (ใช ้

เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) 
08.15น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครัง 

 

 

อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพู 4วนั 2คนื BY WE 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

วนัท ี08 - 11 ม.ิย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี15 - 18 ม.ิย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี22 - 25 ม.ิย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี29 ม.ิย. - 02 ก.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี06 - 09 ก.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี13 - 16  ก.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี20 - 23 ก.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี27 - 30 ก.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี03 - 06 ส.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี10 - 13  ส.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี11 - 14  ส.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี17 - 20 ส.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี24 - 27 ส.ค. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

GT-JAI WE01 

วนัท ี31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี07 - 10 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี14 - 17 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี20 - 23 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี21 - 24 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

วนัท ี27 - 30 ก.ย. 61 15,311 15,311 15,311 3,900 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกล์ะ 1500 /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนําดมืวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธใินการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันีขนึอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  
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อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัด ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํามันเชอืเพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) ** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนัก เงอืนไขตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้อนิเดยี 3,000 บาท 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%หัก ณ ทจีา่ย 3 % 

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

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

 

เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทนัีงจะยนืยันเมอืไดรั้บ

เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน)หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3วันหลังจากทําการจองแลว้(ใช้

เวลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7วนัทําการ) 
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2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

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

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นื

วซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการคนืคา่มัดจําทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธิในการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการ

เดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิ

ของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

เกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
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กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัว

เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ  

เรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

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

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พืนหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2ใบเป็นรูปทถี่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน รูป (หา้ม

สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ,ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสตกิเกอร์รวมถงึหา้มใชรู้ปทถี่ายเอง

และปรนิทเ์อง) 

3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทเีป็นสาํเนากรุณาเซ็นชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพอืประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 
PERSONAL INFORMATION 

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


