รหัสทัวร์ : THT20-WE-IN-23MAR-29DEC18H

ขอเชิญท่านชืน่ ชมความงดงามของสิง่ มหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ทผ่ี ชู้ ายคนหนึ่ง
มอบให้แก่หญิงอันเป็ นทีร่ กั แม้รา่ งกายได้ดบั สลายไปแล้ว แต่อนุสรณ์สถานแห่งแห่งนี้และความรักของพระองค์กย็ งั ตรา
ตรึงให้คนทัวโลกได้
่
กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึงความรักอันนิรนั ดร ...อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชัยปุระ รัฐราชสถาน ทีต่ งั ้ อยูท่ างตะวันตกของอินเดีย ได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมืองสี
ชมพู เนื่องจากทัง้ เมืองบ้านเรือนถูกทาด้วยสีชมพูทงั ้ หมด ชัยปุระได้รบั การสถาปนาเป็ นราชธานีของแคว้นราชาสถาน
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1728 ในสมัยของ มหาราชาไสวชัยสิงห์ท่ี 2 โดยได้โปรดให้ยา้ ยราชธานีจากเดิมทีแ่ อมเบอร์ฟอร์ต ห่างไป
11 กิโลเมตรซึง่ อยูบ่ นเนินเขาสูง ลงมายังบริเวณทีร่ าบ ซึง่ เป็ นตาแหน่งของชัยปุระ ปั จจุบนั เมืองชัยปุระเป็ นเมืองหลวง
และเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในแคว้นราชสถาน

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้
**พิเศษ** หัวหน้ าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
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*** ส ุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยท ุกมื้อ
อาทิ นา้ พริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล นา้ มะตูม นา้ เก๊กฮวย นา้ ขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น
ตารางเที่ยวบิน
วันบิน
เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง
CODE
เที่ยวบิน
เวลาบิน
วันแรก
กรุงเทพฯ
ชัยปุระ
BKK – JAIPUR WE 337
2205 – 0115
วันที่ห้า
ชัยปุระ
กรุงเทพฯ
JAIPUR – BKK WE 338
0215 – 0815
ตารางวันเดิ นทาง
วันเดิ นทาง
จานวน/ กรุป๊
ราคา
พักเดี่ยว
23 – 27 มีนาคม 2561
15
24,924 บาท
5,000 บาท
12 –16, 19 -23 ตุลาคม 2561
15
24,924 บาท
5,000 บาท
9-13,16-20,23-27 พฤศจิ กายน 2561
15
24,924 บาท
5,000 บาท
1 – 5, 5 – 9 ,7 -11 ธันวาคม 2561
15
25,924 บาท
5,000 บาท
28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
15
26,924 บาท
5,000 บาท
29 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
15
26,924 บาท
5,000 บาท

กรุป๊ ยืนยันการเดินทาง 15 ท่านถึงจะมีหวั หน้ าทัวร์จากเมืองไทย
โปรดทำควำมเข้ำใจและร ับเงือ
่ นไข :
้ ไป มีห ัวหน้ำท ัวร์คนไทย**เดินทำงไป-กล ับ พร้อม
**กรุป
๊ คอนเฟริมออกเดินทำง 15 ท่ำน ขึน
คณะ หำกคณะเดินทำง 10-14 ท่ำน ออกเดินทำง ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์คนไทย หำกต้องกำร ห ัวหน้ำท ัวร์
คนไทย ทำงบริษ ัทฯ ขอเก็บเพิม
่ 3,000 บำท/ท่ำน

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองชัยปุระ
19:30 น. คณะเดินทางพร้อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว E เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI
SMILE
22:05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 337
01:15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชัยปุระ (เวลาประเทศอิ นเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันสอง เมืองชัยปุระ เมืองอัครา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองอัครา เมืองทีเ่ ป็ นสถานทีต่ งั ้ อนุสรณ์สถานแห่ง
ความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของ
อินเดียในสมัยทีย่ งั เรียกว่า "ฮินดูสถาน" เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ แม่น้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
ในรัฐอุตตรประเทศ ตัง้ อยูห่ า่ งจากเมืองลัคเนาว์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากร
ทัง้ หมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นทีส่ ดุ ในรัฐอุตตรประเทศ และ
อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย อัคระ นัน้ ยังใช้เป็ นชื่อของเขตอาเภอซึง่ เมืองอัคระนัน้ ตัง้ อยูอ่ คั ระ เคยถูก
กล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะ โดยถูกเรียกว่า "อัครวนา" แปลตามศัพท์สนั สกฤตว่า "นครชายป่ า"และยัง
เกีย่ วข้องกับพระฤๅษีองั คีรส หนึ่งในสิบมหาฤๅษีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ถา้ พูดถึงการสร้างเป็ นเมืองนัน้
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่

ตานานกล่าวว่าเกิดขึน้ ในสมัยเจ้าเชือ้ สายราชบุตรชื่อ “ราชปฎลสิงห์” เมืองนี้เคยผ่านสมรภูมคิ รัง้ ใหญ่ๆ เมือ่
ราวหนึ่งพันปี ก่อน มีการเปลีย่ นผูค้ รองเมืองเป็ นระยะ กษัตริยอ์ งค์แรกทีย่ า้ ยเมืองหลวงจากเดลีไปยังอัคระ
ได้แก่ "สุลต่านสิกนั ดร โลที" เมือ่ ค.ศ. 1506 (ยุคกรุงศรีอยุธยา ก่อนเสียกรุงครัง้ ที่ 1) จนกระทังสิ
่ น้ พระชนม์ใน
ปี ค.ศ. 1517 "สุลต่านอิบราฮิม โลที" พระโอรส ปกครองอัคระต่อมาอีก 9 ปี จนกระทังพ่
่ ายแพ้ในยุทธการ
แห่งปณิปัต ในปี ค.ศ. 1526.จากนัน้ มาระหว่างปี ค.ศ. 1540 ถึงค.ศ. 1556 เจ้าเชือ้ สายอัฟกานิสถานได้เข้า
ปกครองเมืองแทนเริม่ จากเจ้าเชอร์ชาห์สรุ ี และเจ้าเหมจันทร์วกิ รมทิตย์ ราชาแห่งชาวฮินดู ก่อนทีจ่ ะเริม่ โด่ง
ดังในฐานะเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล อันยาวนานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1556 ถึงค.ศ. 1658 อันเป็ นช่วงกาเนิดของ
โบราณสถานสาคัญในปั จจุบนั อาทิเช่น ทัชมาฮาล ป้ อมอัคระ และฟาเตห์ปรู ์ สิครี ซึง่ โบราณสถานโมกุลทัง้
สามแห่งนี้ได้ถูกยกขึน้ เป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเดินทางประมาณ 4 -5 ชัวโมง
่
รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลทีม่ ตี ่อนางอันเป็ นทีร่ กั ยิง่
มหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนทีผ่ คู้ นเชื่อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแห่งความรักทีส่ วยทีส่ ดุ ใน
โลก สร้างขึน้ โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผูม้ รี กั มันคงต่
่ อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุรร์ มั
ชึง่ ต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จ
พระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ทส่ี แ่ี ห่งราชวงศ์โมกุล ตามตานานกล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมนั ท์
พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมือ่ พระองค์มพี ระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง
เจ้าชายขุรร์ มั จึงซือ้ เพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์วา่ พระองค์มคี วามประสงค์ทจ่ี ะ
แต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธเี สกสมรสถูกจัดขึน้ หลังจากนัน้ 5 ปี เมือ่ พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนัน้ มา
ทัง้ สองก็มเิ คยอยูห่ า่ งกันอีกเลยหลังจากทีส่ มเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึน้ ครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171
พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมนั ท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง"
พระมเหสีตดิ ตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนาพระองค์ในเรือ่ งราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึง้
ในน้าพระทัยของพระมเหสียงิ่ นัก ครัน้ ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิน้ พระชนม์ หลังจากให้
กาเนิดทายาทองค์ท่ี 14 การสิน้ พระชนม์ของพระมเหสีทาให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยูถ่ งึ
สองทศวรรษ ราชสมบัตสิ ว่ นใหญ่สญ
ู เสียไปเพือ่ การสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทัง้ สองพระองค์ ชมอภิ
มหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กาแพงป้ อม
สร้างจากหินทราย มีตาหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็ นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปั จจุบนั เหลืออยูห่ ลังเดียว
คือ ชาหังคีรมี าฮาล เป็ นทีป่ ระทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปั ตยกรรมจึงเป็ นแบบอินเดีย
แท้ ครัน้ ถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้รอ้ื ถอนตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพือ่ สร้างวังทีป่ ระทับใหม่
ลักษณะเป็ นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลีย่ ม มุสซามานบูรช์ ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นทีซ่ ง่ึ ชาห์ จะ
ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชพี เดิมทีป้อมอัครานัน้
เป็ นเพียงป้ อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศกิ วะ โดยหลักฐานแรกทีพ่ บนัน้ ย้อนกลับไปในปี
ค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กสั นาวิท ต่อมาสุลต่านแห่งเดลี องค์ท่ี 1 "สิกนั ดร โลดิ" ด้ยา้ ย
มาประทับและปกครองแคว้นทีป่ ้ อมแห่งนี้แทนกรุงเดลี และเปรียบอัคราดังเมื
่ องหลวงแห่งทีส่ อง พระองค์
สิน้ พระชนม์ลงในปี ค.ศ. 1517 โดยมีรชั ทายาท คือ อิบราฮิม โลดี เป็ นผูค้ รองนครต่อ โดยยังประทับอยูท่ ป่ี ้ อมนี้
เป็ นเวลาถึง 9 ปี จนกระทังสิ
่ น้ พระชนม์ในยุทธการแห่งปณิปัต ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มกี ารก่อสร้าง
พระราชวังภายในป้ อมหลายแห่ง รวมทัง้ บ่อน้าต่างๆ และมัสยิดด้วย
รับประทานอาหารค่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
Hotel at Agra The Retreat ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
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วันที่สาม เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุทเ่ี รียกเมืองนี้วา่ นครสีชมพูนนั ้ เพราะเป็ นสีทก่ี ษัตริย์
พอพระทัยมากและเมือ่ ครัง้ ทีเ่ จ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สงให้
ั ่ ประชาชน
ทาสีบา้ นเรือนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพือ่ ต้อนรับเจ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษจนทาให้เจ้าฟ้ าทรงพอพระทัย
มากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
่
ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปรุ ะสิ กรี เมืองทีพ่ ระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึน้ เพือ่ หวังจะให้เป็ นเมืองหลวง
ใหม่แต่เนื่องจากเป็ นเมืองทีไ่ ม่มแี ม่น้าไหลผ่าน ทาให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยูไ่ ด้จงึ ได้ทง้ิ เมืองและย้ายไปตัง้
เมืองหลวงทีเ่ มืองอัครา แต่ถงึ เมืองจะทิง้ ร้างไว้นานก็ยงั คงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็น
แนวความคิด ทีจ่ ะรวมทุกศาสนาเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์
และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาทีแ่ ตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่กส็ ามารถอยูร่ ว่ มกันได้
ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็ นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
บ่าย
เดินทางถึงเมืองชัยปุระ จากนัน้ นาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวิ นด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่ง
สายลม ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้างด้วยหินทรายออกแดง
คล้ายสีปนู แห้ง สถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิง
สูงศักดิ ์ในราชสานักแอบมองดูชวี ติ ความเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่างๆ โดยทีบ่ ุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรีเหล่านัน้ ได้ และนันคื
่ อทีม่ าของคาว่า “ฮาวา” ซึง่ แปลว่าสายลม ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์
แห่งจัยปูรเ์ มืองสีชมพู ถ่ายรูปด้านนอกอัลเบิรต์ ฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิ พิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุ
ระ ทีส่ ร้างตามสถาปั ตยกรรมของอังกฤษ โดยด้านในจะจัดแสดงวิถชึ วี ติ ของชนกลุ่มน้อยในราชสถานค่ะ และ
ยังมีหอ้ งสมุด และภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุล
ค่า
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
พักที่
Hotel at Jaipur Crimson Park ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่
เมืองชัยปุระ กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึง่ เดิมเคยเป็ นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยูบ่ น
เนินเขาสูงตรงตาแหน่งเดิมทีเ่ คยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึน้ โดยมหาราชาแมน
สิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ ลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบทีด่ ขี องสถาปั ตยกรรม
แบบราชปุต Rajput เป็ นป้ อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยูเ่ บือ้ งล่าง
แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมือ่ มองลงมาจากป้ อมเป็ นสิง่ ทีน่ ่าประทับใจมาก (นาท่านนัง่
รถจิป๊ ขึน้ เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย) ถ่ายรูปกับ Patrika Gate คือประตูเมืองลาดับที่ 9 ของ Jaipur ที่
เพิง่ สร้างเสร็จไม่นาน ประตูเมืองแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ ริเวณวงเวียน Jawahar ใกล้กบั สนามบินนานาชาติ Jaipur
ด้วยความทีเ่ ป็ นประตูเมืองลาดับที่ 9 ซึง่ เป็ นเลขศักดิ ์สิทธิ ์ การสร้างประตูน้ ้ีจงึ มีการระดมความคิดในการสร้าง
ให้ตรงตามประเพณีโบราณของ Jaipur ทาให้ Patrika Gate มีโดม 9 โดม มีซุม้ ประตู 7 ซุม้ แต่ละซุม้ มี
ภาพวาดสีสนั สวยงาม เล่าประวัตศิ าสตร์ของแคว้นราชสถาน
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เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร
นาท่าน ชมซิ ตี้พาเลช (City Place) ซึง่ ครอบคลุม พืน้ ทีถ่ งึ 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตัง้ แต่สมัยมหา
ราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรือ่ ยมาเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบราชสถาน ทีแ่ สดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงของใช้สว่ นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยคุ นี้จะไม่มมี หาราชาอีก
ต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้กย็ งั เป็ นสมบัตสิ ว่ นพระองค์ และชาวเมืองจัยปูรบ์ างส่วนก็ยงั นับถือพระองค์อยู่
แม้พระองค์จะไม่มอี านาจใดๆ หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย
เป็ นอนุสรณ์สถานทางด้านดาราศาสตร์ ทีส่ ร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา
ไสว สิงห์ท่ี 2 (ค.ศ.1699 – 1743) ผูม้ คี วามสามารถทางด้านดาราศาสตร์แห่งราชวงศ์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้าง
เมืองชัยปุระแห่งนี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็ นหอดูดาวแห่งแรกและเป็ น 1 ใน 5 หอดูดาวทีท่ รงสร้างขึน้ มี
สภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างขึน้ ใน เมืองต่างๆ ดังนี้ กรุงนิวเดลี (Delhi)
เมืองอุชเชน (Ujjain) เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรา (Matura)ภายในบริเวณหอดูดาวจันทรามัน
ตรา มีสงิ่ ปลูกสร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อฐิ ในท้องถิน่ สร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ออกแบบสาหรับการสังเกตตาแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ ยตาเปล่าเท่านัน้ ซึง่ ทีแ่ ห่งนี้
ยังบอกถึงการรวมหลายๆ สถาปั ตยกรรม และเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกาจาก
แสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตกกระทบของแสง เส้นรุง้ แวง และอื่นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง
28 ม. ทีย่ งั เทีย่ งตรงอยู่ บอกเวลาทีเ่ มืองจัยปูรโ์ ดยเฉพาะ และมีการตัง้ กล้องดูดาวและอุปกรณ์ต่างๆทีย่ งั ใช้ได้
จนกระทังถึ
่ งปั จจุบนั นอกจากนี้พน้ื ทีบ่ างส่วนของหอสามารถใช้ดดู าวได้ดว้ ยตาเปล่าได้อกี ด้วย
ชมเบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็ นวัดฮินดู
ทีม่ สี ขี าวโดดเด่นมาก ทีน่ ่ีถูกสร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย ต้องถอดรองเท้าและเดินเข้าไปกราบไหว้เพือ่
เป็ นสิรมิ งคล พระแม่ลกั ษมีเทวีแห่งความมังคั
่ งร
่ า่ รวย และความรักที่บริ บรู ณ์ พระแม่ลกั ษมี คือเทวี
แห่งความงดงาม ความรา่ รวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็จในการประกอบ
กิจการ การเจรจาต่อรอง การทามาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง
สมบัติ แก่ผหู้ มันบู
่ ชาพระองค์และประกอบความดีอยูเ่ ป็ นนิจ
รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองชัยปุระ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
02.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 0815
08:15 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
ค่าบริ การรวม :
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ– กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน
• ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ทค่ี อยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
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• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
** ค่าวีซ่าอิ นเดีย
ค่าบริ การไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐค่าทิปหัวหน้าทัวร์วนั ละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริการยกกระเป๋ า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
• ค่าวีซ่าทีม่ คี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้ าหนังสือเดิ นทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รปู ถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอิ นเดีย
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้)ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ที่
จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจ
คนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้
ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน•รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้
สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่
ถึง 15 ท่าน•การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

