
 

 

 

 

 

 

อนิเดีย – มหานครสีชมพู – จัยปูร์ – ป้อมแอมเบอร์ – พร ะราชวงัแอมเบอร์ – ซิตีพ้าเลส (CITY PALACE) 

อคัรา – ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) – อคัราฟอร์ท – วดั Birla – พพิธิภัณฑ์ Albert Hall , Jantar Mantar 
 

 

 

วนัที1่5พ.ค.  สนามบินดอนเมือง-จัยปูร์ 

16.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง เคาร์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยดูแล และ

อ านวยความสะดวก 

18.00 น. เดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD130  สู่เมืองชยัปุระ (เวลาท่ีอินเดียชา้กวา่ไทย 1.30 

ชัว่โมง) 

20.55 น. เดินทางถึงเมืองชยัปุระ  หรือ เมืองจยัปูร์ นครสีชมพูประตูสู่ราชสถาน เป็นเมืองหลกัของรัฐราช

สถาน ประเทศอินเดียและยงัเป็นเมืองท่ีมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ลา้น

คน)  เมืองท่องเท่ียวส าคญัของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอนัดบั 7 ของประเทศอินเดีย ซ่ึง

แหล่งท่องเท่ียวในตวัเมืองชยัปุระมีประวติัศาตร์ยาวนานไม่ต ่ากวา่ 300 ปี โดยมหาราชาไสว จยั ซิงห์ท่ี 2 

(Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้าง มหานครสีชมพู  เดินทางไปยงัโรงแรมเพื่อ

เช็คอินเขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที1่6 พ.ค. จยัปูร์-ป้อมแอมเบอร์ -พระราชวงัแอมเบอร์ – ซิตีพ้าเลส 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

7.00น.   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม                                                                                                                      

เดินทางไปเยีย่มชมป้อมแอมเบอร์  (Amber Fort) และพระราชวงัแอมเบอร์  พระราชวงัแห่งน้ีเป็นปราสาทสูง

ใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยูบ่นส่วนหน่ึงของแนวป้อมปราการท่ีมีก าแพงเมืองทอดยาวเล้ือยคดเค้ียวไปตามแนว

เขา วา่กนัวา่ก าแพงเมืองยาวกวา่ 13 กิโลเมตร มองเผนิๆ ก็นึกถึง ก าแพงเมืองจีนไดเ้หมือนกนั  พระราชวงัแห่ง

น้ีสร้างข้ึนในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ท่ี 1 แห่งกองทพัพระเจา้อคับาร์ ราชวงศโ์มกุล เป็นป้อมปราการ

หินทรายแดงท่ีเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงามลง

ตวั  จากนั้นกลบัไปท่ีโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม ไปเย่ียมชม “ซิตี ้พาเลส” (CITY 

PALACE) ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวงั ถกูสร้าง ขยายออกในสมยัหลงั 

ปัจจบุนั ได้รวบเป็นพิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 สว่นท่ีนา่สนใจคือ สว่นแรกคือ

สว่นของพระราชวงัสว่นท่ีสองเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึง่มี

การตดัเย็บอยา่งวิจิตร สว่นท่ีสามเป็นสว่นของอาวธุ และชดุศกึสงคราม ท่ีจดัแสดงไว้อยา่งนา่ทึง่มากมาย

หลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุได้อย่างนา่พิศวง และสว่นท่ีส่ี คือสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ 

พรมโบราณ ซึง่ได้รับการจารึกไว้ในประวตัศิาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน า้ขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะ

เงิน สงู 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก เช่ือกนัวา่เป็นหม้อน า้ท่ีกษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงาน

ราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ี 7 ซึง่บรรจนุ า้จากแมน่ า้คงคาอนัศกัดิส์ิทธ์ิ …  และแหลง่ช้อปปิง้ท่ีตลาดเปิด 

กลบัไปท่ีโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเยน็และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที1่7 พ.ค. จยัปูร์-อคัรา 

7.00น.   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช็คเอาทโ์รงแรมและด าเนินการไปยงัอคัรรา เมืองอคัรา เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทชั

มาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยั

ท่ียงัเรียกวา่ "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตร

ประเทศ ตั้งอยูห่่างจากเมืองลคัเนาว ์เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทั้งหมด 

1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ และอนัดบัท่ี 

19 ในประเทศอินเดีย ถึงโรงแรม และเช็คอิน   

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวนั หลงัอาหารกลางวนั 

ไปเท่ียวชมความงามของทชัมาฮาลมรดกโลก ทชัมาฮาล TAJ MAHAL อนุสรณ์สถานแห่งความรักอนั

ยิง่ใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลท่ีมีต่อนางอนัเป็นท่ีรักยิง่มหารานีมุมตสั มาฮาล ทชัมาฮาลสุสานหินอ่อนท่ี

ผูค้นเช่ือวา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนโดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิ



 

โมกุลผูมี้รักมัน่คงต่อพระมเหสีของพระองค ์สมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ชะฮนั ข้ึนครองราชบลัลงักใ์นปี พ .ศ .

2171 พระองคม์อบความไวว้างใจแก่ อรชุมนัท ์พานุ เพคุม และเรียกนางวา่ มุมตซั มาฮาล "อญัมณีแห่งราชวงั "

พระมเหสีติดตามพระองคแ์มแ้ต่ในสนามรบ แนะน าพระองคใ์นเร่ืองราชการของประเทศ และพระองค์

ซาบซ้ึงในน ้าพระทยัของพระมเหสียิง่นกั คร้ันในปี พ .ศ .2174 )ค.ศ .1631 (พระมเหสีมุมตซัส้ิน   พระชนม ์

หลงัจากใหก้ าเนิดทายาทองคท่ี์ การส้ินพระชนมข์อง 14 พระมเหสีท าใหส้มเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ชะฮนั

โศกเศร้าอยูถึ่งสองทศวรรษ ราชสมบติัส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสอง

พระองค ์และอคัราฟอร์ท )AGRA FORT( ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบญัชาของพระเจา้อกั

บาร์ ก าแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีต าหนกัต่างๆ ถึง 500 หลงั เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบนั

เหลืออยูห่ลงัเดียว คือ ชาหงัคีรีมาฮาล เป็นท่ีประทบัของชายาฮินดูของพระเจา้อกับาร์ ลกัษณะสถาปัตยกรรม

จึงเป็นแบบอินเดียแท ้คร้ันถึงสมยัพระเจา้ชาห์จะฮาน ทรงมีบญัชาใหร้ื้อถอนต าหนกัอ่ืนๆลงทั้งหมด เพื่อสร้าง

วงัท่ีประทบัใหม่เป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกบัอิสลาม รวมถึงหอแปดเหล่ียมมุสซามานบูรช์ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ี

ซ่ึงชาห์จะฮาน ถูกคุมขงัเอาไวแ้ละเฝ้ามองทชัมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดทา้ยแห่งพระชนมชี์พ  หลงัจากนั้น

ไปช็อปป้ิง 

กลบัไปท่ีโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเยน็และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที1่8พ.ค. อคักรา-จัยปูร์   

7.00น.   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม                                                                                                                      

เช็คเอาทโ์รงแรมและเดินทางกลบัไปยงัเมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ  จากนั้นแวะไปท่ีวดั Birla 

พิพิธภณัฑ ์Albert Hall , Jantar Mantar เดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางไปยงักรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการ

บินไทยแอร์เอเชีย 

21.45 น.  เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD131 

วนัที1่9พ.ค. จัยปูร์-ดอนเมือง 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ    

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

เดินทางวนัท่ี 15-19พ.ค.2561    ราคา 17,999 บาท 

 
 



 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ  
- โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว จานวน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน  
- อาหารตามรายการและนา้ด่ืมค่ารถนาเท่ียวตามโปรแกรม  
- ค่าหวัหนา้ทวัร์นาเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน  
- ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ท่าน รวม 4 วนั 20 USD / ลูกคา้หน่ึงท่าน 
และ ค่าทิปหวัหนา้ ทวัร์ไทยวนัละ 200 บาท รวม 5 วนั 1000 บาท  
• ค่าทิปพนกังานบริการต่าง เช่น พนกังานยกกระเป๋า, ค่าเขา้หอ้งนา้ ฯลฯ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้  
• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าธรรมเนียมนา้มนัของสายการบิน (ถา้มี)  
• ค่าธรรมเนียมในการทาวซ่ีาประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนงัสือเดินทางไทย 2,600 บาท  
• ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
• ค่านา้หนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินกาหนด  
• ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ  
• เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการทาวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์ 
- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้  
- สาเนาบตัรประชาชน, สาเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มสาหรับกรอกขอ้มูลท่ีจาเป็นสาหรับการขอวซ่ีา (บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax)  
- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใชจ้านวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการ
ปฏิเสธการยืน่วซ่ีา  
หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พื่อดาเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง  
**กรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าดาเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง**  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่
ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัย
บางประการ เช่น การนดัหยุดงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง     
                                                                                                                                                                                                                                        

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 
 
 
 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 
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