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อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสี ชมพู
4 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
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ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
2. ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
3. ชม Amber fort ป้ อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะ
ฮินดูและศิลปะราชปุต
4. ชม บ่อนา้ จันเบารี ซึ่งเป็ นบ่อนา้ ขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
5. ชม “ทัชมาฮาล” อนุ สรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้ อม
ปราการที่ย่ งิ ใหญ่
หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ 1500 บาท/ทริป
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ควมพึงพอใจในการให้บริการ**
** ไม่รวมค่าวีซ่า 3000 บาท**
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ

เช้ า เทีย่ ง

คํ่า

โรงแรมทีพ่ กั

X

✈

-

X

 CRIMSOM PARK

2

อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ าจันเบารี - ชัยปุระ

O

O

O

HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเท่า,เมืองชัยปูระ

3

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิตพ
ิ าเลส – วัดเบียร์
ล่ามันเดียร์ (วัดลักษมีนารายัน) – วัดพระพิฆเนศ Ganesh
Temple – ช ้อปปิ้ งตลาดท ้องถิน
่

O

O

O

4

ชัยปูระ - กรุงเทพฯ

✈

X

X

วันแรก
18.00 น.

-

-

สนามบินดอนเมือง – ชั ยปุระ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

21.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชั ยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เทีย่ วบินที่ FD130 (ใช้ เวลาบินประมาณ
4.20 ชั่วโมง)

00.20 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินชั ยปูระ นําท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ว หลังจากนั้นนํา
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ท่ า นออกเดิ นทางสู่ เมื อ งอัค รา เมื องที่ เป็ นสถานที่ ต้ งั อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ความรั ก ทัช มาฮาล และเคยเป็ น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า "ฮินดู
สถาน" เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ ยมนา ทางตอนเหนื อของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยูห่ ่ างจาก
เมืองลัคเนาว์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010)
ถือเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดี ย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
วันทีส่ อง

อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ ด – บ่ อนํา้ จันเบารี - ชั ยปุระ

06.30 น.

เดินทางถึงเมืองอักรา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ทัชมาฮาล แหล่ งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ที่สําคัญของโลก ซึ่ งอนุ สรณ์ สถานแห่ ง
ความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมา
นําท่านเดิ นสู่ ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสื อภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้อยคําอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รักที่
จากไป และนําท่านถ่ายรู ปกับลานนํ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเ่ บื้องหลัง แล้วนําท่านเข้าสู่ ตวั อาคารที่สร้างจาก
หิ นอ่อนสี ขาวบริ สุทธิ์ จากเมื องมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิ คฝั งหิ นสี ต่างๆ ลงไปในเนื้ อหิ น ที่เป็ น
สถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์ เซี ย โดยอาคารตรงกลางจะเป็ นรู ปโดมซึ่ งมีหอคอย
สี่ เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่
เคียงกันตลอดชัว่ นิ รันดร์ ทัชมาฮาลแห่ งนี้ ใช้เวลาก่อสร้ างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้ นเงิ นไป 41 ล้านรู ปี มีการใช้
ทองคําประดับตกแต่งส่ วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานําท่าน
เดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ าํ ยมุนาโดยฝั่ งตรงกันข้ามจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่า
พระเจ้าชาห์จาฮันเตรี ยมที่จะสร้างสุ สานของตัวเองเป็ นหิ นอ่อนสี ดาํ โดยตัวรู ปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัช
มาฮาล เพื่อที่จะอยูเ่ คียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไว้ในป้ อมอักราเสี ยก่อน
จากนั้นนําท่านเข้าชม อักราฟอร์ ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริ มแม่น้ าํ ยมุนาสร้ างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่ ง
ราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็ นป้ อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้า
ชาฮันกี ร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกี ร์) , พระเจ้าชาห์ จาฮานได้สร้ างขยายต่อเติมป้ อมและ
พระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนําท่านเข้าชมป้ อมผ่านประตู อํามรรสิ งห์ เข้าสู่ ส่วนที่เป็ นพระราชวัง ผ่าน
ลานสวนประดับ อ่างหิ นทรายสี แดงขนาดยักษ์สําหรับสรงนํ้า ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตาม
รสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริ ย ์ นําท่านเข้าชมด้านในพระตําหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่
มี อิท ธิ พ ลจากศิ ล ปะอิ นเดี ย ผสมผสานกับ ศิ ล ปะเปอร์ เซี ย แล้วนํา ขึ้ นสู่ ระเบี ย งชั้นที่ ส องที่ มี เฉลี ย งมุ ข ซึ่ ง
สามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลาํ นํ้ายมุนาได้ ต่อมานําชมห้องที่ประทับของกษัตริ ย ์ ,พระโอรส, พระธิ ดาและองค์
ต่ า งๆ แล้ว นํา ชมพระตํา หนัก มาซั ม มัน บู ร์ ช ที่ มี เ ฉลี ย งมุ ข แปดเหลี่ ย ม มี ห น้า ต่ า งเปิ ดกว้า ง ที่ ส ามารถ
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มองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตําหนักนี้ เองที่ เล่ ากันว่า ชาห์ จาฮัน ถู กพระโอรส ออรั งเซบ จองจําขังไว้ 7 ปี
ในช่ วงปลายรั ชกาลจนสิ้ นพระชนม์ แล้วก็นาํ ชมลานสวนประดับ ดิ วนั อี อาอํา ที่ ช้ นั บนด้านหนึ่ งเคยเป็ นที่
ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิง่ ใหญ่ (ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอิหร่ าน) และที่ลานสวนประดับแห่ งนี้ เองที่พระเจ้า
ชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้นาํ สิ นค้าเป็ นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กบั นางในฮาเร็ ม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ าย

นําท่านชม บ่ อนํ้าจันเบารี (Chand Baori) ซึ่ งเชื่ อกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 หรื อพันกว่าปี มาแล้ว
ตอนนั้น แคว้น ราชาสถานเป็ นแคว้น ที่ ร่ ํ า รวยมาก เนื่ อ งจากเป็ นเส้ น ทางสายสํ า คัญในการเดิ น ทางไปยัง
ตะวันออกกลาง ซึ่ งพอเดิ นทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทาํ ให้เกิ ดการค้าขายขึ้น พอรวยแล้วก็เริ่ มมี การลงทุ นในการ
สร้างปราสาทราชวังและป้ อมปราการ แต่ดว้ ยความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็ นทะเลทราย ที่มีความแห้งแล้งมาก
นํ้าฝนที่ตกเพียงปี ละไม่กี่ครั้งก็จะซึ มหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็ วแบบที่คนไทยซึ่ งเติบโตมากับสายนํ้าอย่าง
เราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธีสร้างบ่อนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ให้
ได้นานที่สุด เพราะการเก็บนํ้าไว้ใช้ก็ถือเป็ นทั้งความมัน่ คงของชาติ การผ่อนคลาย และสิ่ งสําคัญสําหรับการ
ประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น มหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักนํ้าจากบ่อมาใช้ได้อย่าง
สะดวกแม้ยามที่ระดับนํ้าลดตํ่าติดก้นบ่อด้วย บ่อนํ้าแชนด์ เบารี ที่ถือกําเนิ ดขึ้นเลยมีดีไซน์สุดลํ้าทุกส่ วนทุก
ด้านของบ่อเป็ นบันไดเชื่อมถึงกันทั้งหมด เพื่อให้คนเดินลงไปตักนํ้าได้พร้อมกันหลายคน และตักได้จนถึงหยด
สุ ดท้า ยแม้ว่า บ่ อจะลึ ก ถึ ง ประมาณตึ ก 10 ชั้น หรื อ 33 เมตร ตัวบันไดที่ ส ร้ า งขึ้ นมานั้นแบ่ ง เป็ น 13 ชั้น มี
ขั้นบันไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขั้น นับเป็ นบ่อนํ้าที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ท้ งั ขนาดและการ
ออกแบบก่อสร้าง
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมื องชั ยปูระ เป็ นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็ น
เมืองที่มีจาํ นวนประชากรมากเป็ นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสําคัญของรัฐ
ราชสถาน และความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมี
ประวัติศาตร์ ยาวนานไม่ต่าํ กว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิ งห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการสร้าง มหานครสี ชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองชัยปุระ)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า

ทีพ่ กั

 CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่ า,เมืองชัยปูระ
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วันที่สาม

ชั ยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดเบียร์ ล่ามันเดียร์ (วัดลักษมีนารายัน) – วัดพระพิฆเนศ
Ganesh Temple – ช้ อปปิ้ งตลาดท้องถิ่น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมื องชั ยปูระ นครแห่ งชัยชนะ คนอินเดียเรี ยกเมืองนี้ ว่า จัยปูร์ หรื อ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า
นครสี ชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสี ชมพูก็เนื่ องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิ งห์ (Maharaja
Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสี ชมพูทบั บนสี ปูนเก่าของบ้านเรื อนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรี จิตครั้ง
ต้อนรับการมาเยือนของเจ้า ชายแห่ งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่ งภายหลังคือ
กษัตริ ยเ์ อ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่ งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดี ยก็ยงั ออกกฎหมาย
ควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกําแพงเมืองเก่าต้องทาสี ชมพูเช่ นเดิม ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าซึ่ งทันสมัยสุ ดของรั ฐราชสถาน สิ่ งที่ น่าสนใจในเมื องชัยปู ระคื อ ผังเมื องเก่ า และสิ่ งก่ อสร้ างดั้งเดิ ม
รวมทั้งประตูเมืองซึ่ งยังคงอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ จนทํา
ให้เมืองนี้ เป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก หลังจากนั้นนําท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA
MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่ งสายลม เป็ นพระราชวัง ตั้งอยูใ่ นเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดี ย
สร้างในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ งห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล
ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรู ปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น
คือ บริ เวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสู งห้าชั้นและมีลกั ษณะคล้ายรังผึ้งสร้ างจากหิ นทรายสี แดงสดฉลุ หินให้
เป็ นช่ องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึ ง 953 บางแต่ปิดไว้ดว้ ยหิ นทรายฉลุทาํ ให้นางใน
ฮาเร็ มพระสนมที่ อยู่ดา้ นในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็ นและ
ประโยชน์อีกอย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นที่มาของชื่ อ “Palace Of Wind” นําท่านเดินทางสู่ ป้ อม
อาเมร์ หรื อ ป้ อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุ ระ ห่ างจากเมืองชัยปุ ระ 11
กิ โลเมตร ตั้ง โดดเด่ นอยู่บนผาหิ นเหนื อทะเลสาบ สร้ างโดยมหาราชา มาน สิ งห์ ที่ 1 ป้ อมปราการแห่ งนี้ มี
ชื่ อเสี ย งทางด้า นสถาปั ตยกรรมซึ่ งผสมผสานกัน ระหว่า งศิ ล ปะฮิ นดู และศิ ล ปะราชปุ ตอัน เป็ นเอกลัก ษณ์
สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกําแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้า
หลายแห่ ง ถนนที่ปูดว้ ยหิ นหลายสาย ซึ่ งเมื่ออยู่บนป้ อมแล้วสามารถมองเห็ นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน
ความสวยงามของป้ อมแอมเบอร์ ซ่อนอยูภ่ ายในกําแพงเมืองที่แบ่งเป็ นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคัน่ ด้วยทางเดิน
กว้า ง) โดยภายในเป็ นหมู่ พ ระที่ นั่ง ซึ่ งสร้ า งจากหิ น ทรายสี แ ดงและหิ น อ่ อ น หมู่ พ ระที่ นั่ง ภายในป้ อ ม
ประกอบด้วย "ดิวนั -อิ-อัม" หรื อท้องพระโรง, "ดิวนั -อิ-กัส" หรื อท้องพระโรงส่ วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระ
ตําหนักซึ่ งเป็ นห้องทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดี ร์" ซึ่ งเป็ นตําหนักอยู่บนชั้นสอง,
"อารัม บักห์" ซึ่ งเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรู ปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ กลางระหว่างอาคาร และ "สุ กห์นิวาส" ซึ่ งเป็ น
พระตําหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตําหนักให้เย็นลงด้วยการทําให้ลมเป่ าผ่านรางนํ้าตกที่มีอยูโ่ ดยรอบ
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ภายในพระตําหนัก ทําให้ภายในตําหนักนี้ มีอากาศเย็นอยูเ่ สมอ ป้ อมนี้ เคยเป็ นที่ประทับของราชปุต มหาราชา
และพระราชวงศ์ของอาเมร์ ในอดี ต นอกจากนี้ บริ เวณประตู ทางเข้าพระราชวังใกล้กบั ประตูกาเนช (Ganesh
Gate "ประตูพระคเณศ") เป็ นที่ต้ งั ของวัดชิ ลาเทวี (Sila Devi) ซึ่ งภายในมีศาลบูชาพระแม่ทุรคา ซึ่ งเป็ นเทพเจ้า
แห่งสงคราม ซึ่ งมหาราชา มาน สิ งห์ทรงเคารพบูชาอย่างสู ง เนื่องจากพระองค์ได้ทรงพระสุ บินถึงพระแม่ทุรคา
ทู ล ให้ ท ราบว่า พระองค์จะชนะสงครามกับ มหาราชาแห่ ง เบงกอลใน ปี ค.ศ. 1604 ให้ทุ ก ท่ า นได้สั ม ผัส
บรรยากาศแบบมหาราชในอดี ตด้วยการเดิ นทางบนหลังช้างขึ้นไปตามทางเดิ นอันคดเคี้ยวเพื่อขึ้นสู่ ป้อมแอม
เบอร์ ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้ นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ ป) จากนั้นนําท่านชม “ซิ ตี้ พาเลส” (CITY
PALACE) ซึ่ งเดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิ งห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง
ปั จจุบนั ได้รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่น่าสนใจคือ ส่ วนแรกคือ
ส่ วนของพระราชวังส่ วนที่สองเป็ นส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย ์ และมเหสี ซึ่ งมี
การตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่ วนที่ ส ามเป็ นส่ วนของอาวุธ และชุ ดศึ กสงคราม ที่ จดั แสดงไว้อย่างน่ าทึ่ งมากมาย
หลายหลาก บางชิ้น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่ วนที่สี่ คือส่ วนของศิลปะภาพวาด รู ปถ่าย และราชรถ
พรมโบราณ ซึ่ งได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อนํ้าขนาดมหึ มา 2 ใบ ทําจากโลหะ
เงิ น สู ง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่ อกันว่าเป็ นหม้อนํ้าที่กษัตริ ย ์ Madho Singh ได้รับมาจากงาน
ราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่ งบรรจุน้ าํ จากแม่น้ าํ คงคาอันศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ าย

นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ วัดเบียร์ ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรื อเรี ยกอี กชื่ อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi
Narayan) วัดฮินดูที่ทาํ ด้วยหิ นอ่อนสี ขาวท่ามกลางสวนสวยเขียวชอุ่ม ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณฐานของป้ อมบนยอดเขา
อาคารที่งดงามนี้ สร้ างขึ้นเพื่อสักการะแด่พระวิษณุ และพระแม่ลกั ษมี สร้ างขึ้นในปี 1988 เป็ นหนึ่ งในบรรดา
หลายๆ วัดที่สร้างขึ้นทัว่ ประเทศโดยครอบครัวเบียร์ ล่าผูม้ งั่ คัง่ สถาปั ตยกรรมของวัดผสมผสานสไตล์ของยุค
ใหม่เข้ากับลวดลายแบบอินเดียโบราณ ชมโดมขนาดใหญ่ที่เป็ นสัญลักษณ์แทนศาสนาฮินดู พุทธ และอิสลาม
สามศาสนาที่สําคัญของอินเดีย หากไปเยือนในช่ วงอาทิตย์อสั ดง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นส่ วนด้านหน้าของวัด
เปล่ ง ประกายเมื่ อถู กอาบไล้ด้วยแสงสี ท อง ชมผลงานแกะสลักเทพเจ้า ฮิ นดู องค์อื่นๆ ที่ อยู่รายล้อมรอบๆ
ทางเข้าวัด รวมทั้งพระพิฆเนศที่ มีเศี ยรเป็ นช้าง เพื่อเป็ นการฉลองความศรั ท ธาในทัว่ โลก จึ งมี การประดับ
ตกแต่งรอบกําแพงวัดด้วยผลงานภาพนู นของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ จากหลากหลายยุค พบกับใบหน้า
ของ Socrates, Zarathustra, พระคริ สต์, พระพุทธเจ้า และขงจื๊อ ฯลฯ
นําท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ น
อันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนี้ สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
บริ เวณเนิ นเขาเล็ กๆ พระวิหารแห่ งนี้ เปรี ยบเสมือนชี วิตแห่ งการค้นหาความสุ ขนิ รันดร์ ซึ่ งพระพิฆเนศวรช้าง
หัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็ นพระเจ้าแห่งความเป็ นมงคลปั ญญา ความรู ้ และความมัง่ คัง่ วัดพระพิฆเนศแห่ ง
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นี้ เป็ นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ เชิ ญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตาม
อัธยาศัย.
จากนั้นให้ท่าน ช้ อปปิ้ งทีต่ ลาดท้องถิ่น ตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองสี ชมพู
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า

21.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปูระ

วันทีส่ ี่

ชั ยปูระ - กรุ งเทพฯ

00.50 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชี ย (Air Asia) เทีย่ วบินที่ FD131 (ใช้ เวล
โดยประมาณ 4.30 ชม.)

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

“ราคาทัวร์ สําหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น”
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

ว ันที่ : 29 ธ.ค. 17- 01 ม.ค. 18

16,991

16,991

16,991

4,500

ว ันที่ : 12-15 ม.ค. 18

13,551

13,551

13,551

3,900

ว ันที่ : 26-29 ม.ค. 18

13,551

13,551

13,551

3,900

กําหนดการเดินทาง

ิ ธิเ์ ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านน
้ งวนสท
**ราคานีส
ั้
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

หมายเหตุ : สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทาง
ไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 1500 /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนํา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสัยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมี ความประสงค์จะต้องการปรั บเปลี่ ยนระดับชั้นที่ นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชําระเงิ นเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมี ก ารจัดห้องพัก ให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่ วนเกิ นนํ้าหนัก เงื่ อนไขตามสายการ
บินกําหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 1500 บาทต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจํา 10,000 บาท (ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7วันทําการ)
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซ
ี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณีวซ
ี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวซ
ี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

