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ขอเชิญท่านชื่ นชมความงดงามของสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก อนุ สรณ์สถานแห่งความรักที่ย่ ิงใหญ่ท่ ผี ูช้ ายคนหนึ่ ง
มอบให้แก่หญิงอันเป็ นที่รักแม้ร่างกายได้ดบั สลายไปแล้ว แต่อนุ สรณ์สถานแห่งแห่งนี้ และความรักของพระองค์ก็ยงั
ตราตรึ งให้คนทัว่ โลกได้กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึ งความรักอันนิ รันดร ...อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมา
ฮาล เมืองชัยปุระ เป็ นเมื องท่องเที่ยวชัยปุระ รัฐราชสถาน ที่ตงั้ อยูท่ างตะวันตกของอินเดีย ได้รับสมญานามว่า
เป็ นเมื องสีชมพู เนื่ องจากทัง้ เมื องบ้านเรื อนถูกทาด้วยสี ชมพูทงั้ หมด ชัยปุระได้รับการสถาปนาเป็ นราชธานี ของแคว้น
ราชาสถานตัง้ แต่ปี ค.ศ.1728 ในสมัยของ มหาราชาไสวชัยสิ งห์ท่ ี 2 โดยได้โปรดให้ยา้ ยราชธานี จากเดิมที่แอมเบอร์
ฟอร์ต ห่างไป 11 กิโลเมตรซึ่งอยูบ่ นเนิ นเขาสูง ลงมายังบริ เวณที่ราบ ซึ่งเป็ นตาแหน่งของชัยปุระ ปัจจุบนั เมื องชัยปุ
ระเป็ นเมื องหลวง และเป็ นเมื องที่มีขนาดใหญ่ท่ สี ุดในแคว้นราชสถาน
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
อาทิ น้าพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชี ยง ผักกาดดอง ไชโป้ วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมู เส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย น้าขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น

วันบิน
วันแรก
วันที่หา้

ตารางเที่ยวบิน
เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง
CODE
เที่ยวบิน
กรุงเทพฯ
ชัยปุระ
BKK – JAIPUR WE 343
ชัยปุระ
กรุงเทพฯ
JAIPUR – BKK WE 344

ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง
จานวน/ กรุป๊
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62
15
6-10/13-17/20-24/27 ก.พ.-3 มี.ค.62
15
6-10/13-17/20-24/27 -31 มี .ค.62
15
3-7/10-14/17-21/24-28 เม.ย.62
15
2-6/16-20/23-27/30 ต.ค. – 3 พ.ย. 62
15
6-10/13-17/20-24/27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
15
4-8/11-15/18-22/25-29 ธ.ค.62
15
28 ธันวาคม 62 - 1 มกราคม 63
15

เวลาบิน
2205 – 0115
0215 – 0815

ราคา
27,999 บาท
27,999 บาท
27,999 บาท
28,999 บาท
28,999 บาท
28,999 บาท
28,999 บาท
29,999 บาท

กรุป๊ ยืนยันการเดินทาง 15 ท่านถึงจะมีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย
โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

พักเดี่ยว
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
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**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หาก
คณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทาง
บริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
รายละเอี ยดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองชัยปุระ
19:30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI
SMILE
22:05 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องชัยปุระ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 337
01:15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมื องชัยปุระ (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัว่ โมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันสอง
เมืองชัยปุระ เมืองอัครา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นาท่านออกเดินทางสู ่เมืองอัครา เมื องที่เป็ นสถานที่ตงั้ อนุ สรณ์สถาน
แห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมื อง
หลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า "ฮิ นดูสถาน" เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มแม่น้ายมนา ทางตอนเหนื อของ
ประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตัง้ อยูห่ ่างจากเมื องลัคเนาว์ เป็ นเมื องหลวงของรัฐอุตตรประเทศ
เมื องอัคระมีประชากรทัง้ หมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถื อเป็ นหนึ่ งในเมื องที่มีประชากรหนาแน่น
ที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย อัคระ นั้นยังใช้เป็ นชื่ อของเขตอาเภอซึ่ง
เมื องอัคระนัน้ ตัง้ อยูอ่ คั ระ เคยถูกกล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะ โดยถูกเรี ยกว่า "อัครวนา" แปลตาม
ศัพท์สนั สกฤตว่า "นครชายป่ า"และยังเกี่ยวข้องกับพระฤๅษี องั คีรส หนึ่ งในสิ บมหาฤๅษี ของศาสนา
พราหมณ์-ฮิ นดู แต่ถา้ พูดถึงการสร้างเป็ นเมื องนัน้ ตานานกล่าวว่าเกิดขึ้นในสมัยเจ้าเชื้ อสายราชบุตรชื่ อ
“ราชปฎลสิ งห์” เมื องนี้ เคยผ่านสมรภูมิครั้งใหญ่ๆ เมื่ อราวหนึ่ งพันปี กอ่ น มีการเปลี่ยนผูค้ รองเมื องเป็ นระยะ
กษัตริ ยอ์ งค์แรกที่ยา้ ยเมื องหลวงจากเดลีไปยังอัคระได้แก่ "สุลต่านสิ กนั ดร โลที" เมื่ อ ค.ศ. 1506 (ยุคกรุ ง
ศรี อยุธยา ก่อนเสียกรุ งครั้งที่ 1) จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1517 "สุลต่านอิบราฮิ ม โลที" พระโอรส
ปกครองอัคระต่อมาอีก 9 ปี จนกระทัง่ พ่ายแพ้ในยุทธการแห่งปณิ ปัต ในปี ค.ศ. 1526.จากนั้นมาระหว่างปี
ค.ศ. 1540 ถึงค.ศ. 1556 เจ้าเชื้ อสายอัฟกานิ สถานได้เข้าปกครองเมื องแทนเริ่ มจากเจ้าเชอร์ชาห์สุรี และ
เจ้าเหมจันทร์วิกรมทิตย์ ราชาแห่งชาวฮิ นดู ก่อนที่จะเริ่ มโด่งดังในฐานะเมื องหลวงของจักรวรรดิโมกุล อัน
ยาวนานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1556 ถึงค.ศ. 1658 อันเป็ นช่วงกาเนิ ดของโบราณสถานสาคัญในปัจจุบนั อาทิเช่น
ทัชมาฮาล ป้อมอัคระ และฟาเตห์ปูร์ สิ ครี ซึ่งโบราณสถานโมกุลทัง้ สามแห่งนี้ ได้ถูกยกขึ้นเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกเดินทางประมาณ 4 -5 ชัว่ โมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีตอ่ นางอันเป็ นที่
รักยิ่งมหารานี มุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาล สุสานหิ นอ่อนที่ผูค้ นเชื่ อว่าเป็ นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวย
ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผูม้ ีรกั มัน่ คงต่อพระมเหสีของพระองค์
เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคื อสมเด็ จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592)
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พระบิดา คื อ สมเด็ จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ท่ สี ่ ีแห่งราชวงศ์โมกุล ตามตานานกล่าวว่า
พระองค์ได้พบกับอรชุมนั ท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่ อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์
ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้ อเพชรด้วยเงิน 10,000 รู ปีและบอกแก่พระบิดาของ
พระองค์วา่ พระองค์มีความประสงค์ท่ จี ะแต่งงานกับบุตรี ของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5
ปี เมื่ อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนัน้ มาทัง้ สองก็มิเคยอยูห่ า่ งกันอีกเลยหลังจากที่สมเด็ จพระจักรพรรดิ
ชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมนั ท์ พานุ เพคุม และ
เรี ยกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณี แห่งราชวัง" พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนา
พระองค์ในเรื่ องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้าพระทัยของพระมเหสีย่ ิงนัก ครั้นในปี พ.ศ.
2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้ นพระชนม์ หลังจากให้กาเนิ ดทายาทองค์ท่ ี 14 การสิ้ นพระชนม์ของ
พระมเหสีทาให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยูถ่ ึงสองทศวรรษ ราชสมบัติสว่ นใหญ่สู ญเสียไป
เพื่ อการสร้างอนุ สรณ์แห่งความรักของทัง้ สองพระองค์ ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กาแพงป้อมสร้างจากหิ นทราย มีตาหนัก
ต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็ นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบนั เหลื ออยูห่ ลังเดี ยว คื อ ชาหังคีรีมาฮาล เป็ น
ที่ประทับของชายาฮิ นดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็ นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระ
เจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้ร้ ื อถอนตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพื่ อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็ น
ศิลปะแบบฮิ นดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่ อกันว่าเป็ นที่ซ่ ึงชาห์ จะ ฮาน
ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ เดิมทีป้อมอัครานั้นเป็ น
เพียงป้อมปราการที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศิกวะ โดยหลักฐานแรกที่พบนัน้ ย้อนกลับไปในปี
ค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กสั นาวิท ต่อมาสุลต่านแห่งเดลี องค์ท่ ี 1 "สิ กนั ดร โลดิ" ด้
ย้ายมาประทับและปกครองแคว้นที่ป้อมแห่งนี้ แทนกรุ งเดลี และเปรี ยบอัคราดัง่ เมื องหลวงแห่งที่สอง
พระองค์ส้ ิ นพระชนม์ลงในปี ค.ศ. 1517 โดยมีรัชทายาท คื อ อิบราฮิ ม โลดี เป็ นผูค้ รองนครต่อ โดยยัง
ประทับอยูท่ ่ ปี ้อมนี้ เป็ นเวลาถึง 9 ปี จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ในยุทธการแห่งปณิ ปัต ในรัชสมัยของพระองค์ ได้
มีการก่อสร้างพระราชวังภายในป้อมหลายแห่ง รวมทัง้ บ่อน้าต่างๆ และมัสยิดด้วย
ค่า
รับประทานอาหารค่ าที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่
Hotel at Agra The Retreat ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองจัยปูร ์ (นครสีชมพู) เหตุท่ เี รี ยกเมื องนี้ ว่านครสีชมพูนนั้ เพราะเป็ นสี ท่ ี
กษัตริ ยพ์ อพระทัยมากและเมื่ อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็ จเยื อนเมื องชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สง่ั ให้
ประชาชนทาสีบา้ นเรื อนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพื่ อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทาให้เจ้าฟ้าทรง
พอพระทัยมากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยื อนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ
5 ชัว่ โมง ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปรุ ะสิกรี เมื องที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ อหวังจะให้เป็ น
เมื องหลวงใหม่แต่เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน ทาให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยูไ่ ด้จึงได้ท้ ิงเมื อง
และย้ายไปตัง้ เมื องหลวงที่เมื องอัครา แต่ถึงเมื องจะทิ้งร้างไว้นานก็ยงั คงหลงเหลื อความงดงามและท่านจะ
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ได้เห็ นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็ นหนึ่ งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสาม
พระองค์และมเหสีแต่ละองค์ตา่ งนับถื อศาสนาที่แตกต่างกันคื อ ศาสนาอิสลาม,ฮิ นดู และคริ ส แต่ก็
สามารถอยูร่ ่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหิ นสีแดงและแบ่งเป็ นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้อง
ประชุมอันงดงาม
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
เดินทางถึงเมื องชัยปุระ จากนั้นนาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)
พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิ งห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้าง
ด้วยหิ นทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ น
ทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสานักแอบมองดูชีวิตความเป็ นอยูใ่ นตัวเมื อง รวมทัง้ ขบวนแห่ง
ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็ นสตรี เหล่านัน้ ได้ และนั่นคื อที่มาของคาว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่า
สายลม ซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์เมื องสีชมพู ถ่ายรูปด้านนอกอัลเบิรต์ ฮอลล์ (Albert Hall)
หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมของอังกฤษ โดยด้านในจะจัดแสดงวิถึ
ชีวิตของชนกลุม่ น้อยในราชสถานค่ะ และยังมีหอ้ งสมุด และภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting)
ในสมัยของโมกุล
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
เมืองชัยปุระ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารที่โรงแรม
ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็ นราชธานี ของเมื องจัยปูร์ สร้างอยูบ่ น
เนิ นเขาสูงตรงตาแหน่งเดิมที่เคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมน
สิ งห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็ จสิ้ นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ งห์ ป้อมแห่งนี้ เป็ นต้นแบบที่ดีของ
สถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็ นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขา โดยมีทะเลสาบ Maota
อยูเ่ บื้ องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมื องเก่า ทัศนี ยภาพเมื่ อมองลงมาจากป้ อมเป็ นสิ่ งที่น่าประทับใจ
มาก (นาท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่ อความสะดวกและปลอดภัย) ถ่ายรูปกับ Patrika Gate คือประตูเมื องลาดับ
ที่ 9 ของ Jaipur ที่เพิ่งสร้างเสร็ จไม่นาน ประตูเมื องแห่งนี้ ตัง้ อยูบ่ ริ เวณวงเวียน Jawahar ใกล้กบั สนามบิน
นานาชาติ Jaipur ด้วยความที่เป็ นประตูเมื องลาดับที่ 9 ซึ่งเป็ นเลขศักดิ์สิทธิ์ การสร้างประตูน้ ้ ี จึงมีการ
ระดมความคิดในการสร้างให้ตรงตามประเพณี โบราณของ Jaipur ทาให้ Patrika Gate มีโดม 9 โดม มีซุม้
ประตู 7 ซุม้ แต่ละซุม้ มีภาพวาดสีสนั สวยงาม เล่าประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถาน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่าน ชมซิต้ ีพาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้ นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมื อง สร้างตัง้ แต่สมัย
มหาราชาชัยสิ งห์ และต่อเติมกันเรื่ อยมาเป็ นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
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แบบโมกุล ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้สว่ นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมื องจัยปูร์ แม้ยุคนี้ จะไม่
มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ ก็ยงั เป็ นสมบัติสว่ นพระองค์ และชาวเมื องจัยปูร์บางส่วนก็ยงั
นับถื อพระองค์อยูแ่ ม้พระองค์จะไม่มีอานาจใดๆ หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar
observatory) ประเทศอินเดีย เป็ นอนุ สรณ์สถานทางด้านดาราศาสตร์ ที่สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
ในเมื องชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา ไสว สิ งห์ท่ ี 2 (ค.ศ.1699 – 1743) ผูม้ ีความสามารถทางด้านดารา
ศาสตร์แห่งราชวงศ์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้างเมื องชัยปุระแห่งนี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็ นหอดูดาวแห่งแรก
และเป็ น 1 ใน 5 หอดูดาวที่ทรงสร้างขึ้น มีสภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ท่ สี ุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูก
สร้างขึ้นใน เมื องต่างๆ ดังนี้ กรุ งนิ วเดลี (Delhi) เมื องอุชเชน (Ujjain) เมื องพาราณสี (Varanasi) และ
เมื องมธุรา (Matura)ภายในบริ เวณหอดูดาวจันทรามันตรา มีส่ ิ งปลูกสร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อิฐใน
ท้องถิ่นสร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะของตนเอง ออกแบบสาหรับการ
สังเกตตาแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ ยตาเปล่าเท่านัน้ ซึ่งที่แห่งนี้ ยังบอกถึงการรวมหลายๆ สถาปัตยกรรม
และเครื่ องมื อทางวิ ทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกาจากแสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตก
กระทบของแสง เส้นรุ ง้ แวง และอื่ นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง 28 ม. ที่ยงั เที่ยงตรงอยู ่ บอกเวลาที่
เมื องจัยปูร์โดยเฉพาะ และมีการตัง้ กล้องดูดาวและอุปกรณ์ตา่ งๆที่ยงั ใช้ได้จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั นอกจากนี้
พื้ นที่บางส่วนของหอสามารถใช้ดูดาวได้ดว้ ยตาเปล่าได้อกี ด้วย ชมเบี ยร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir)
หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็ นวัดฮิ นดูท่ มี ีสีขาวโดดเด่นมาก ที่น่ ี ถูกสร้าง
โดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย ต้องถอดรองเท้าและเดิ นเข้าไปกราบไหว้เพื่ อเป็ นสิ ริมงคล พระแม่ลกั ษมีเทวี
่ า่ รวย และความรักที่บริบูรณ์ พระแม่ลกั ษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความ
แห่งความมัง่ คังร
รา่ รวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็ จในการประกอบกิจการ การเจรจา
ต่อรอง การทามาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู ้
หมัน่ บูชาพระองค์และประกอบความดีอยูเ่ ป็ นนิ จ
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชัยปุระ
วันที่หา้
กรุงเทพฯ
02.15 น. ออกเดินทางสู ่ กรุ งเทพ ฯโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 0815
08:15 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการรวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ– กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน
• ค่าที่พกั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ท่ ีคอยบริ การและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
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• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
** ค่าวีซ่าอินเดีย
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ 20 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐค่าทิปหัวหน้าทัวร์วนั ละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริ การยกกระเป๋ า ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว
• ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จา่ ย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ พื้นหลังสี
ขาวเท่านัน้
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอินเดีย
4. ส่งมาที่ ทางเราจะยื่นวีซ่า แบบ E VISA
การชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ งท่าน ส่วนที่เหลื อชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคื นค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คื นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจา
กับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคื นเงินได้) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริ การทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมื อง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯโดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื อง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่ องจากมีส่ ิ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื องพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่
อาจคื นเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรื อ บางส่วน•รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษทั ฯ
อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย งดออก
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เอกสารเข้าเมื องให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย•บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเลื่ อนการเดินทาง
ในกรณี ท่ มี ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน•การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การ
คื นได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

