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รายการท่องเทีย่ว 
เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ-เดลล-ี ชยัปุระ 

 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  ประต ู3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JET AIRWAY (9W) 

โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีม ทกุชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกู

ท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจคอ่นขา้งละเอยีดเพือ่เป็น

การไม่เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เคร ือ่งเทา่น้ัน) 

08.40 น. เหริฟ้าสู ่ เมอืงเดลล ี (New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ JET AIRWAY 

(9W)เทีย่วบนิที ่9W65 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

                                                       ** มบีรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์ เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั  (BOX SET) รบัประทานระหวา่งเดนิทาง 

จากน้ัน ออกเดนิทางเขา้สู ่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur) ตัง้อยูใ่นรฐัราชสถาน (Rajasthan) ทางดา้นตะวนัตกของ

ประเทศอนิเดยี มปีระชากรและความเจรญิมั่งคัง่มากทีส่ดุของรฐัราชสถาน ฉายา "นครสชีมพู"นครสี

ชมพู (Pink City) เป็นชือ่เรยีกเมอืงชยัปุระจากนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลก ดว้ยเมอืงแห่งนีม้กีารทาสอีาคาร

บา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ใหเ้ป็นสชีมพู เพราะวา่ในปี ค.ศ. 1876 เจา้ชายแห่งเวลส ์ (Prince 

of Waies) ซึง่ตอ่มาคอื สมเด็จพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่ 7 แห่งสหราชอาณาจกัร (King Edward VII) ได ้

เสด็จเยีย่มเยอืนทัว่อนิเดยี มหาราช ซาราม ซงิห ์ (Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองนครชยัปุระใน

ขณะน้ัน จงึไดม้รีบัสัง่ใหป้ระชาชนทาสบีา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ เป็นสชีมพู เพือ่สรา้งความ

ประทบัใจใหก้บัเจา้ชายแห่งเวลส ์ เมอืงน่าเทีย่วแห่งอนิเดยี ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม มี

แหลง่ทอ่งเทีย่วสดุอลงัการใหไ้ดไ้ปเยีย่มเยอืนมากมาย พรอ้มทัง้ยงัมกีลิน่อายของวฒันธรรมใหไ้ดส้มัผสั 

เป็นเมอืงในฝันทีต่อ้งไปเทีย่วกนัใหไ้ดส้กัคร ัง้  ระยะทางประมาณ 250 กม. 4-5 ช ัว่โมง  

 

 

  

 

 

 

 

   

อคัรา“ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิง่มหศัจรรย ์
ของโลก และศลิปะช ัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกุล ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ ชยั
ปุระ  เมอืงหลวงแห่งรฐัราชสถาน นครสชีมพูชม ชมความอลงัการมหาราช
วงั พระราชวงัแอม เบอรฟ์อรด์ ซติีพ้าเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดนิมหาราชา 
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  ถงึเมอืงชยัปุระ น ำท่ำนชมพระรำชวงัแห่งสำยลม “Hawa Mahal” (ถา่ยรปูดา้นนอก)  โดยถอด

แบบมาจากรปูทรงของมงกฏุพระนารายณ ์ โดยมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนั

สงูหา้ช ัน้และมลีกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ซ ึง่ประกอบดว้ยหนา้ตา่งขนาดเล็กตกแต่งดว้ยลวดลายฉลเุป็นชอ่งลม

จ านวน 953 บาน โดยลายฉลน้ัุนมเีพือ่นางในวงัสามารถมองทะลอุอกมาเห็นชวีติภายนอกบนทอ้งถนนได ้

โดยไม่มใีครสงัเกตเห็นจากดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหลา่น้ันตอ้งมคีวามเครง่ครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ 

(หรอื ผา้คลมุหนา้) พระราชวงัแห่งนีส้รา้งโดยหนิทรายสชีมพู ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้เมอืงราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์ (Hawa Mahal Bazaar) ใหท้า่นชอ้ป

ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิก าไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 

ทีพ่กั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเทา่  

วนัวนั 

วนัทีส่อง         เมอืงชยัปุระ-ป้อมปรำกำรแอมเบอร-์ซติีพ้ำเลส-ชมหอดูดำวจนัตำร-์อคัรำ 

  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

08.00 น. น าทา่นขึน้รถจิบ๊และชมป้อมปราการแอมเบอร ์ (AmberFort) หรอืพระราชวงัแอมเบอร ์ (Amber)” 

พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิเคยเป็นราชธานีของเมอืงชยัปุระ สรา้งอยูบ่นเนินเขาสงูตรงต าแหน่งเดมิที่

เคยเป็นต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษที ่11 มากอ่น สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิน้ลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์ ป้อมแห่งนีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีอง

สถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) ในสมยักอ่นดา้นลา่งของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึเป็นปราการ

ส าคญัเพือ่ป้องกนัขา้ศกึไดอ้กีช ัน้ ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นจุดยทุธศาสตรส์ าคญัของราชวงศก์าญจวาหาอยู่

หลายรอ้ยปี กอ่นมหาราชาสะหวายจยั ซงิหท์ี ่ 2 จะตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้งเมอืงใหม่ยงัชยัปุระ ภายใน

พระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ประกอบดว้ยพระต าหนักต่างๆ ทีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่สว่นใหญจ่ะ

สรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดม้กีารขยายตอ่

เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ ๆ มา   

น าทา่นแวะชมและถา่ยรปู พระราชวงักลางน า้ จาร ์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอนิเดยีกบั 

พระราชวงัน า้ “Water Palace” ซ ึง่ตัง้เดน่สง่าอยูก่ลางน า้ พระราชวงักลางน า้ซ ึง่ตัง้เด่นสง่าอยู่กลาง

ทะเลสาบมนัสกา )Man Sagar)สรา้งขึน้เมือ่ไม่กีศ่ตวรรษทีผ่่านมา ตัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ ที่
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ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาอราวลัล ีเป็นท าเลทีด่ทีีสุ่ดในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวั

พระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผนืน า้เพิม่ความงดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืทีจ่ะมแีสงสะทอ้น

อยา่งเห็นไดช้ดั ในสว่นของพระราชวงัน้ันมองภายนอกจะเห็นเพยีงแคส่องช ัน้ แต่ความจรงิแลว้ทีน่ี่มชี ัน้

ซอ่นอยู่ดา้นลา่งใตน้ า้อกีดว้ยพระราชวงัถูกสรา้งคร ัง้แรกเพือ่จดุประสงคเ์ป็นทีพ่กัผ่อนตากอากาศของ

พระราชา เพือ่เสด็จลา่สตัว ์ ในบรเิวณดงักลา่ว แต่ในชว่งศตวรรษที ่ 18 กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสนิใจ

สรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหวา่งภเูขาเพือ่ป้องกนัน า้ทว่ม และตอนน้ันเองทีท่ าใหร้ะดบัน า้เพิม่สงูขึน้จนทว่มสว่น

หน่ึงของพระราชวงั ปัจจบุนัทีน่ี่อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเทา่น้ัน และภายในวงัยงัมภีาพวาดที่

ไดร้บัการดูแลรกัษาอยา่งด ี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถงึระเบยีง มกีารกอ่สรา้งอยา่งวจิติร

งดงาม เป็นพระราชวงักลางน ้าอนัสดุตา และถอืเป็นสมบตัทิีส่มบูรณอ์กีแห่งหน่ึงในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    

บ่าย ชม พระราชวงัหลวง “City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซ ึง่

ภายในมหีอดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พพิธิภณัฑ ์

ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยคุกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน และทีโ่ดนเด่นมากทีส่ดุคอื ฉลองพระองค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ของมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่ 1 ทีม่ขีนาดใหญม่ากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 

10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์ 2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้

ผสมผสานกนัระหวา่งราชวงคช์ยัปุระกบัโมกลุ นิยมใชห้นิออ่นแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ิ

นกยงู ดอกไม ้ และพระพฆิเนศไดอ้ยา่งออ่นชอ้ยภายในชมพระต าหนักมูบารกัมาฮาล (Mumarak 

Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) โดยพระต าหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1899 เพือ่รบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสาหนิออ่นและประตทูีท่ าแบบ

เทา่กนัทกุสดัสว่น โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อสิลาม และ

องักฤษ ปัจจบุนั ต าหนักแห่งนี ้ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเคร ือ่งแตง่กายของมหาราชาและมหารานีในแตล่ะ

ยคุน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง เสือ้คลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมขีา้วของเคร ือ่งใชล้ า้คา่

ในวงัอกีหลายชิน้ 

จากน้ัน ชมหอดดูาวจนัตารม์นัตาร ์

(Jantar Mantar) สถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงชยัปุระ 

โดยไดร้บัการประกาศจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค .ศ.  2010 สรา้งและคดิคน้
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ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สงิหท์ี ่2 ดว้ยทรงมคีวามสนพระทยั และพระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตรจ์งึได ้

ทรงรบัสัง่ใหส้รา้งหอดดูาวแห่งนีข้ึน้มาพรอ้ม ๆ กบัการกอ่สรา้งพระราชวงัซติีพ้าเลซเพือ่ใชด้คูวาม

เคลือ่นไหวของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์

จากน้ัน  เดนิทางสู่ เมอืงอคัรา (ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร)  

เมอืงอคัรา หรอื เมอืงอกัรา ไดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงประวตัศิาสตรข์องการสูร้บ และเมอืงเจรญิทางดา้นศลิปะ

สถาปัตยกรรมอนัเลือ่งลอืมาแตโ่บราณ ตัง้อยูร่ฐัอุตตรประเทศ อยูท่างตอนเหนือของประเทศอนิเดยี เป็นรฐั

ชือ่เสยีงดา้นการท่องเทีย่วและเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัและมชี ือ่เสยีงในระดบัโลก เคยเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของอนิเดยีในสมยัราชวงคโ์มกลุ และเป็นหน่ึงในเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในอุตรประเทศดว้ย 

จดุหมายปลายทางของเมอืงนี ้คอื “ทชัมาฮาล” และ ป้อมอกัรา หรอื ป้อมอคัรา เมอืงประวตัศิาตรส์ าคญัอกี

แห่งของแดนภารตะ ทีก่อ่เกดิมรดกโลกไวถ้งึ 2 อยา่ง คอื ทชัมาฮาล อนุสรณส์ถานรกัเหนือกาลเวลา และ 

ป้อมอคัรา ทีก่กัขงัรกัไวจ้นสิน้ลม  ซ ึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 และเป็นหน่ึงในแหลง่

มรดกโลกของอนิเดยี 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั ณ SAROVAR Premium Crystal Inn( Agra) หรอืเทยีบเทา่  

 

  วนัทีส่ำม       เมอืงอคัรำอคัรำ  (ทชัมำฮำล -อคัรำฟอรท์ )-เดลล-ีกรุงเทพฯ 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

08.00 น.  น าทา่นชมทชัมาฮาล สิง่มหศัจรรยข์องโลก สสุานหนิออ่นทีผู่ค้นเชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่

สวยทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกลุผูม้รีกัมั่นคงตอ่พระมเหสขีอง

พระองค.์...ทชัมาฮาลถกูพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุใหม่ ซ ึง่ตัง้อยูใ่นสวนรมิ

ฝ่ังแม่น า้ยมุนา ในเมอืงอาครา สว่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ คอื หลมุศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถกูสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นสขีาว ศลิาแลง ประดบัลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมติร

ประเทศ ไดร้บัค ารบัรองวา่สรา้งขึน้ดว้ยสดัสว่นทีว่จิติรและงดงามทีส่ดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 

เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การกอ่สรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมเีนือ้ที่

ประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มหีออาซาน (หอสงูส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมี

สิง่กอ่สรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบ

สถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน   ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา เป็นป้อม

ปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ 

พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน 

กษตัรยิอ์งคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกลุ ซ ึง่ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกี าแพง

สงูกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลกัฝัง

โดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละ

ภายในหอ้งนีท้า่นจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองค ์

ถกูกกัขงัอยูถ่งึ 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีติ

พระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษ
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กระจกในก ามอื พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกลา่ววา่

สมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ีจ่ะถกูฝังรว่มกบัประมเหส ี แตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้ง

สสุานอกีแห่งดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่เป็นสสุานของพระองค ์แตผู่รู้ห้ลายทา่นเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถกู

ฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน  น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ือ่งประดบัอญัมณี ไม ้

จนัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแต่งประดบับา้น 

12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  

13.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลวงเดล ี  (เดนิทางประมาณ 3-4  ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) หรอืในชือ่

ทอ้งถิน่วา่ ดลิล ีช ือ่เต็มคอื National Capital Territory of Delhi เป็นมหานครทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ด

ของอนิเดยีและมปีระชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศ ครอบคลมุพืน้ที ่ เดลเีกา่ และเดลใีหม่ ซ ึง่เป็น

เมอืงหลวงปัจจบุนัของอนิเดยี 

16.30 น.  ถงึเดล.ี.น าทา่นชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึทีต่ลาดจนัปาท  อนัมชี ือ่เสยีงอาทพิืน้ปูนโตะ๊สไตลอ์นิเดยี ก าไลขอ้มอื

และขอ้เทา้ และอืน่ ๆ อกีมากมายอสิระตอ่รองสิน้คา้ตามความสามารถเฉพาะตวันะคะ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลำดจนัปำตรต์ Janpath Market, New Delhi แหลง่สนิคา้พืน้เมอืงของประเทศอนิเดยีทีม่าทัว่

สารทศิ...ทีน่ี่คณุจะไดร้บัทีจ่ะท าสิง่ทีด่ทีีส่ดุของถนนชอ้ปป้ิง รา้นคา้สว่นใหญม่ขีนาดเล็กซุม้ขายทกุชนิด

ของเสือ้ผา้ฝ้ายและ curios เสือ้ผา้ทีม่เีสือ้ผา้โดยทัว่ไปการสง่ออกสว่นเกนิจะขายราคาถกู มเีคร ือ่งเงนิ

และเคร ือ่งประดบัเทยีมเรยีงรายดว้ยหนิกึง่มคีา่ทีม่อียูท่ีน่ี่... ผูช้อ้ปป้ิงทีน่ี่ตอ้งมคีูข่องทกัษะ หน่ึงคณุจะตอ้ง

มคีวามสามารถในการแยกแยะความแตกตา่งของปลอมจากของแท ้ สองคณุตอ้งรูแ้ละฝึกศลิปะการ

เจรจาตอ่รองอยา่งอดทนตลาดทเิบตทีอ่ยูใ่กลโ้รงแรมอมิพเีรยีลเป็นคลงัเก็บของโบราณและสิง่ของทเิบต 

คณุสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบับางเคร ือ่งประดบัเงนิ, thangkhas และเคร ือ่งทองเหลอืง... ฝ่ังตรง

ขา้มมหีา้งใหญส่ิน้คา้มากมายอาท ิ วาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมอือนิเดยีทอผา้และ

ศลิปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่ชอบกบัลกูคา้ในอนิเดยีและทัว่โลกเอ็มโพเรยีมเป็นของรฐับาลอนิเดยี

ด าเนินการภายใตก้ระทรวงสิง่ทอตัง้อยูใ่น Jawahar Vyapar ภวนัวาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการ

สรา้งสรรคข์องชา่งฝีมอือนิเดยีทอผา้และศลิปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่ชอบกบัลกูคา้ในอนิเดยีและทัว่

โลก อสิระใหท้กุทา่น..จนถงึเวลานัดหมาย 
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20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  

จากน้ัน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิทริาคานธเีพือ่เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

23.20 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพ ฯโดยสายการบนิ JET AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่9W64 

(มบีรกิารอาหารรอ้นและคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

 

วนัทีส่ี ่           กรุงเทพฯ เดนิทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

 

05.00 น.      ถงึ...ทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ…….. 
 

S E C N I C…. H I M A L A Y A N 
หมำยเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการ

นัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว 

ไดต้ามรายการ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คนื เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

ก ำหนดเดนิทำง ปีใหม ่ 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน/เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  รำคำท่ำนละ 24,900 บำท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว จำ่ยเพิม่     รำคำท่ำนละ 3,500 บำท   
 

 

อตัราคา่บรกิาร  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คนื เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  26-29 ม.ค. 62 / 15-18 ก.พ. 62 / 22-25 ม.ีค. 62 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน/เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  รำคำท่ำนละ 22,900 บำท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่             รำคำท่ำนละ 2,500 บำท    

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น้ัน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ทา่น 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง (ทีท่่ำนควรทรำบก่อนส ำรองทีน่ั่ง) 

กรณุาช าระเงนิมดั ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจองภายใน 3 วนั

สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วนั และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด *** 
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❖ หมายเหต:ุ อน่ึงกรณุาสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิของทา่นทางโทรศพัท ์

หากทา่นไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 20 วนักอ่น

การเดนิทางหากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักลา่วไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารของธนาคาร 

 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

✓ คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 

✓ คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีน า้มนัของสายการบนิ  

✓ คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่ว ตามรายการระบุ 

✓ คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาทตอ่คร ัง้) แตท่ ัง้นีย้อ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น้ัน  (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม  

➢ คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

➢ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 

➢ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

➢ คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

➢ คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  

➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ 25 USD / ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  

➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

➢ คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมิไดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

กำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าหอ้งพกั

โดยตรงหรอืผ่านตวัแทนในตา่งประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 

FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทรำบก่อนกำรเดนิทำง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 

❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

❖ ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 

❖ เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

**หมำยเหต ุ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั” 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัฯ จะ

ไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  

• หนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชดุ 

• ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 

 

 

 

 


