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ราชาสถาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอนิเดยี ทางฝ่ังตะวันตกของรัฐตดิกับประเทศปากสีถาน ทาง

เหนอืตดิกบัรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกตดิกับรัฐอตุตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใตต้ดิกับรัฐคุชราต 

ทางใตข้องรัฐราชสถาน ซึง่อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลอาหรับ 400 กโิลเมตร มเีทอืกเขา Aravalli ซึง่แบง่ราชสถานออกเป็น

สองฝ่ัง ไดแ้ก ่ฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนอืซึง่เป็นทะเลทรายปกคลมุ 2 ใน 3 ของรัฐ และฝ่ังตะวันออกซึง่เป็นทีด่นิอดุมสมบรูณ์ 

นครสขีาว นครสทีอง นครสชีมพู นครสฟ้ีา 

*****พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว***** 

สดุยอดโปรแกรม...เทีย่วครบสตูร!!! 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

22 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2562 55,900.- 

1 – 11 ธนัวาคม 2562 55,900.- 

25 ธนัวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 62,900.- 

24 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ ์2563 55,900.- 

7 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 55,900.- 

6 – 16 มนีาคม 2563 55,900.- 

รายละเอยีดการบนิ 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ นวิเดล ี BKK - DEL AI 333 08.55 - 12.00 

วันที ่10 อไุดปรู ์ มมุไบ UDR - BOM AI 644 16.20 – 17.50 

วันที ่11 มมุไบ กรงุเทพฯ BOM - BKK AI 330 01.50 – 07.45 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ-กรงุเดล-ีเมอืงจยัปรู ์  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ แอรอ์นิเดยี ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่10 แถว W  

 

08.55 น. ”เหริฟ้าสูก่รงุเดล”ี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI-

333 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง) 

12.00 น. เดนิทางมาถงึสนามบนินานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดล ีตามเวลาทอ้งถิน่ หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทาง

ไปรับประทานอาหาร  

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจยัปูร ์(JAIPUR) หรอื “นครสชีมพู” ซึง่เป็น

เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในแควน้ราชาสถาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 REGENTA CENTRAL JAIPUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAIPUR 

วนัที ่2 เมอืงจยัปรู ์ซติ ีท้วัร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าท่าน ชมเมอืงจยัปูร ์หรือนครแห่งชัยชนะ คนอนิเดียเรียกเมอืงนี้ว่า จัยปูร ์

หรอื จัยเปอร ์ท่านมหาราชา ไสว ชัย สงิห ์ที ่2 (Sawei Jai Singh II) เป็น

ผูส้รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1727 เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีอ่อกแบบวางผังเมอืงได ้

สวยงาม จัยปูร์เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานไดช้ือ่ว่า นครสชีมพู (Pink 

City) เพราะในสมัยทีม่หาราชา ราม สงิห ์เป็นกษัตรยิป์กครองเมอืงจัยปูรเ์วลา

นัน้อนิเดียเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจา้ชายมกุฎราชกุมารของ

องักฤษเสด็จประพาสเมอืงจัยปรู ์มหาราชา ราม สงิห ์สั่งใหป้ระชาชนทีอ่าศัยอยู่

ในเขตเมอืงทาสบีา้นเรอืนดว้ยสชีมพ ู(อมสม้) ทัง้เมอืงเพือ่ถวายการตอ้นรับจัยปรู์

จงึไดช้ือ่วา่นครสชีมพแูตนั่น้เป็นตน้มา  

 

จากนัน้ น าทา่นขึน้ ชมพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) ซึง่เดมิเคย

เป็นราชธานขีองเมอืงจัยปรู ์สรา้งอยูบ่นเนนิเขาสงูตรงต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นป้อม

ปราการเกา่ในศตวรรษที ่11 มากอ่น สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ในปี ค.ศ. 

1592 และเสร็จสิน้ลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแหง่นีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีอง

สถาปัตยกรรมแบบราชปตุ Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่นเนนิเขา 

โดยมทีะเลสาบ Maota อยู่เบือ้งล่าง แวดลอ้มดว้ยชุมชนของเขตเมอืงเก่า 

 



Page 4 of 17 

 
 

 
 

ทัศนยีภาพเมือ่มองลงมาจากป้อมเป็นสิง่ทีน่่าประทับใจมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 น าท่านชม ซติ ีพ้าเลช (Jaipur City Place) ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 1 ใน 7 

ของใจกลางเมอืง สรา้งตัง้แต่สมัยมหาราชาชยัสงิห ์และต่อเตมิกันเรือ่ยมาเป็น

สถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ทีแ่สดงถงึลักษณะของศลิปะแบบโมกุล ปัจจุบัน

เปิดเป็นพพิธิภัณฑ ์แสดงของใชส้่วนพระองคข์องมหาราชาแห่งเมอืงจัยปรู ์แม ้

ยคุนีจ้ะไมม่มีหาราชาอกีตอ่ไป แต ่City Palace แหง่นีก้็ยงัเป็นสมบตัสิว่นพระองค ์

และชาวเมอืงจัยปรูบ์างสว่นก็ยงันับถอืพระองคอ์ยูแ่มพ้ระองคจ์ะไมม่อี านาจใดๆ ที่

ปากทางเขา้ซติีพ้าเลส มหีอดูดาว จนัทราแมนทาร ์(Jantar Mantar) สรา้ง

ในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสงิห ์พระองคย์งัทรงเป็นกษัตรยินั์กดาราศาสตร ์

จงึทรงสรา้งหอดูดาวและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ไวม้ากมาย เรียกว่า 

Jantar Mantar ไมใ่ชแ่ค่ 1 แห่งแต่มถีงึ 5 แห่ง อกี 4 แห่งอยูท่ี ่Delhi, Ujjain, 

Varanasi และ Matura แตท่ีใ่หญแ่ละสมบรูณ์ทีส่ดุอยูท่ีน่ี่ นาฬกิาแดด สงูถงึ 28 

เมตร ทีย่ังเทีย่งตรงอยู่ บอกเวลาทีเ่มอืงจัยปูรโ์ดยเฉพาะ ซึง่จะไม่ตรงกับเวลา

มาตรฐานของอนิเดยี 

จากนั้น น าท่าน แวะถ่ายภาพ ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวนิด”์ (Hawa 

Mahal) พระราชวังแหง่สายลม ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว 

ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชัน้สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูนแหง้ 

สถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอรเ์ซยีกับโมกลุ มหีนา้ต่างถงึ 953 ชอ่ง เป็นทัง้ชอ่งลม

ผ่านและใหห้ญงิสูงศักดิใ์นราชส านักแอบมองดูชวี ิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง 

รวมทัง้ขบวนแหง่ตา่งๆ โดยทีบ่คุคลภายนอกไมส่ามารถมองเห็นสตรเีหล่านัน้ได ้

และน่ันคอืทีม่าของค าวา่ “ฮาวา” ซึง่แปลว่าสายลม ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งจัย

ปรู ์จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสชีมพ ู

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 REGENTA CENTRAL JAIPUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAIPUR 

วนัที ่3 เมอืงจยัปรู–์เมอืงบคิาเนอร-์วหิารคารน์มีาทา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบคิาเนอร ์(BIKANER) ระยะทาง 320 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาประมาณ 7-8 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)  สมยัอดตียงัไมม่เีมอืงบคิา

เนอร ์บรเิวณนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Mawar Land of the Dead  พ่อคา้ตามเสน้ทาง

สายไหม ยงัตอ้งใชผ้่านไปมา จงึมโีจรหลายก๊ก ยดึครองพืน้ทีห่ยอ่มเล็ก และยัง
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ไมม่ใีครครอบครองดนิแดนแห่งนี้ เจา้ชาย Rao Bika แห่งแควน้โยธปรุะ (จ๊อด

ปรู)์ เกดิความนอ้ยใจในค าพูดพระบดิา จงึตัดสนิใจมุง่หนา้เดนิทางกอ่นลงหลัก

ปักฐานต่อสูก้ับพวกโจร น าความร่มเย็นเขา้มาสู่ดนิแดนแห่งความตาย จน

ชาวบา้นทอ้งถิน่เขา้รว่มในการตอ่สูก้บัพวกโจร จนทา้ยสดุเมอืงบคิาเนอรถ์กูตัง้ขึน้ 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงบคิาเนอร ์ 

เทีย่ง เดนิทางถงึ เมอืงบคิาเนอร ์น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก และรบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านชม วหิารคารน์มีาทา (Karni mata Temple) สรา้งขึน้ในช่วง

ศตวรรษที ่15 สรา้งเพือ่อทุศิ ใหแ้ด่หนูทีม่คีวามเชือ่ ว่าเป็นเหล่าลูกหลานของ

เทพธดิา Karni mata ทีเ่ป็นร่างอวตารของเทพธดิา Durga (เทพธดิาแห่ง

พลัง และชยัชนะ) ซึง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาฮนิดู ทีผู่ศ้รัทธาจะน านม 

อาหารดีๆ  มามอบใหแ้ดห่นูเหลา่นี้ แตส่ าหรับนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศ หลาย

คนไมก่ลา้เขา้สูว่หิารนี ้เพราะกลัวหนู ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 HOTEL LALGARH PALACE ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ BIKANER 

วนัที ่4 เมอืงบคิาเนอร–์ป้อมจนูนาการ-์เมอืงจยัแซลเมยีร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนั้นน าท่านชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบคิาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ ์

(Junagarh Fort) วังมหาราชาทีอ่ยูใ่นสภาพดสีดุแห่งหนึง่ในราชาสถาน สรา้ง

ขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถูกสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้ับชน

พืน้เมอืง จนสามารถตัง้ถิน่ฐานแมผ้่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครัง้ แต่

ทะเลทรายทีอ่ยูร่อบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืงอยู่รอด

เสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบง่เป็นหลายสว่น เชน่ Chandra Mahal, Phool 

Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal  จากนัน้ชม พพิธิภัณฑ ์Ganga 

Golden Jubilee 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจยัแซลเมยีร ์(JAISALMER) ระยะทาง 300 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาประมาณ 7 ชัว่โมง จยัแซลเมยีร ์คอืเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “นครสี

ทอง” ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงู กลางทีร่าบทะเลทรายธาร ์มกี าแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร 
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เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีอ่ยู่ทางตะวันตกสดุของแควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็น

เสน้ทางการคา้ที ่ส าคัญระหวา่งอนิเดยีกบัตะวันออกกลาง  นครแหง่นีก้อ่สรา้งขึน้

จากหนิทรายสเีหลอืงเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ยามตอ้งแสงอาทติยอ์ัสดงทีไ่ลล้งบน

พืน้ผวิของหนิเหล่านี้ ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอร่ามตา และนี่คอืทีม่าของ

สมญา  “นครสทีอง”  ดว้ยเหตุทีจั่ยแซลเมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคัญ 

ส่ ง ผล ใ ห ้พ่ อ ค ้า ว าณิช ย์ ใ น ต ร ะ กู ล ดั ง ๆ  ห ล า ย ๆค น ร ่ า ร ว ยกั น อ ย่ า ง

มหาศาล  กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญโ่ตมโหฬาร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 DESSERT TULIP HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAISALMIR 

วนัท ี5 เมอืงจยัแซลเมยีร-์ชมทะเลสาบกาดซซิาร-์ขีอ่ฐูทะเลทรายทาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้ชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่

ท่ามกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 

1156 บนเขาทติรกีฏู โดยป้อมนีถ้อืวา่เป็นป้อมทีส่รา้งล าดับที ่2 ของรัฐราชสถาน 

ชมความสวยงามของปราสาททรายทีต่ัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายใน

ป้อมมีบา้นพักของชาวบา้นที่พ านักอยู่อาศัยมานานนับรอ้ยปี ท่านจะไดเ้ห็น

ทัศนยีภาพของเมอืงจัยแซลเมยีรโ์ดยรอบ 

น าท่านชม คฤหาสนข์องเสนาบด ี หลังแรกคอื Nathmal Ji Ki Haveli  สงู 

5 ชัน้ ทีส่รา้งราว ค.ศ.ที ่19 โดย Lalu และ Hathi 2 พีน่อ้งศลิปินและสถาปนกิ

เอก ทีส่รา้งอยา่งวจิติรบรรจง ดว้ยการฉลลุายผนังอยา่งละเอยีดออ่น และอกีหลัง

คอื Patwon ki Haveli ทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงจัยแซลเมยีร ์ซึง่ภายในจะจัดแสดง

สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 น าท่าน ชมทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake) โอเอซสิขนาดมหมึา

ท่ามกลางทะเลทีส่รา้งโดยมหาราชาวาลกาดซ ีในราว ค.ศ.ที ่14 ซึง่ทะเลสาบ

แห่งนี้เป็นแหล่งน ้าที่ส าคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆทะเลสาบมีวัดเล็กๆ 

ในชว่งฤดหูนาวจะไดพ้บเห็นนกนานาชนดิโดยรอบบรเิวณทะเลสาบ  
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จากนัน้ น าทา่น ขีอ่ฐูสูท่ะเลทรายทาร ์ชม Sam Sand Dunes ซึง่อยูห่า่งจาก

ตัวเมอืงออกไปราว 45 กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดังใน จัย

แซลเมยีร์ เนินทรายแห่งนี้เป็นที่ซ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกับผืนแผ่นทรายไดอ้ย่าง

งดงามเกนิค าบรรยาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 DESSERT TULIP HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAISALMIR 

วนัที ่6 เมอืงจยัแซลเมยีร-์ป้อมเมหร์านกาห-์เมอืงจอ๊ดปรู ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงจอ๊ดปูร ์(JODHPUR) ในเวลาประมาณ 6 

ชัว่โมง เมอืงโรแมนตกิแห่ง นครสฟ้ีา “จ๊อดปูร”์ หรอืเมอืงโยธะปุระ นครแห่ง

นักรบ ทีท่ั่วทัง้เมอืงเป็นสฟ้ีาราวกับน ้าทะเล เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ

สองในแควน้ราชาสถาน ถูกตัง้ขึน้เป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ ์

Rathor 

 

 เดนิทางมาถงึเมอืง “จ๊อดปรู”์ จากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก เตรยีมทานอาหาร  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 น าทา่น ชมป้อมเมหร์านกาห ์(Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่

ใหญ่ที่สุดในอนิเดีย ป้อมปราการที่ยาวเหยียดขา้มเขาถงึ 125 ลูก ภายในมี

พระราชวังทีส่วยงามและใหญท่ีส่ดุ และเป็นจดุชมววิเมอืงสฟ้ีาทีด่ทีีส่ดุ ไมม่ป้ีอม

ปราการแห่งไหนในราชาสถานเด่นหง่าเทยีบเท่า Mehrangarh Fort ไมว่่าจะ

มองจากจุดไหนๆ ของเมอืงจ๊อดปูร ์มหาปราการหนิถูกสรา้งบนเนนิเขาสูง 122 

เมตร ใน ค.ศ.1459 เมือ่ฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha) 

พระองคค์วรสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี ่ 

 

จ๊อดปรู ์เป็นศนูยก์ลางอาณาจักรใหญแ่ตค่รัง้โบราณ ป้อมจงึถกูเสรมิเตมิแต่งจนมี

ขนาดใหญ่มหมึา ป้อมเมหรั์นกาหน์ี้ภายในตกแต่งประดับประดาดว้ยแกว้หลากส ี

แบ่งเป็นหอ้งหรือทอ้งพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ต าหนัก Moti 

Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal 
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จากนัน้ น าท่านชม วดั Chamunda Mataji  จากนัน้ห่างจาก Mehrangarh 

Fort ไปประมาณ 1 กโิลเมตร ท่านจะไดช้มสิง่ปลูกสรา้งสะอาดตา “Jaswant 

Thada” กอ่สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั และเป็นทีฝั่งศพของมหาราชา Jaswant 

Singh ทีส่องและสมาชกิคนอืน่ๆ ในราชวงศ ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 HOTEL INDANA PALACE  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JODHPUR 

วนัที ่7 เมอืงจอ๊ดปรู-์เมอืงเมาทอ์าบ-ูกลุม่วดัเชนดลิวารา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าท่านเดนิทางสู ่เมาทอ์าบู (MOUNT ABU) ระยะทาง 336 กโิลเมตร หรอื

เรยีกวา่ ภเูขาราชาเทวะ  มคีวามสงูประมาณ 1,250 เมตร จากระดับน ้าทะเลจงึ

ท าใหอ้ากาศเย็นสบายทัง้ปี เป็นเมอืงพักผอ่น เนือ่งจากแควน้ราชาสถานเป็นเขต

ทะเลทรายเป็นสว่นใหญ ่ท าใหผู้ค้นหนีรอ้นมาพักผ่อนทีน่ี่ และยังเป็นทีน่ยิมของ

คู่ฮันนีมูน เมาท์อาบูยังเป็นภูเขาศักดิส์ทิธิแ์ละยังเป็นทีแ่สวงบุญของผูท้ี่นับถือ

ศาสนาเชน..เดนิทางมาถงึ “เมาทอ์าบ”ู จากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 น าทา่นชม กลุม่วดัเชนดลิวารา (Dilwara Jain Temples) ทีส่ลักเสลาดว้ย

หนิอ่อนอยา่งวจิติรบรรจง ซึง่มจี านวน 5 วัด ตัง้อยู่บนทวิเขานอกเมอืง ชม วดัว ิ

มาลวาสาห ิ(Vimal Vasahi) และวัด Tejpal ฯลฯ จากนัน้ ชมจุดชมนก 

Trevor’s Tank (หากมเีวลาพอ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 CAMA RAJPUTANA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ MOUNT ABU 

วนัที ่8 เมอืงเมาทอ์าบ-ูชมวหิารเชน-เมอืงรานคัปรู-์เมอืงอไุดปรู ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองรานคัปูร ์ (RANAKPUR) น าท่าน ชมวิหารเชน 

(Ranakpur Jain Temple)  เป็นวหิารของศาสนาเชน สรา้งโดยคหบดี 
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Dharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงกว่า 24 หอ้ง 

โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ 1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลักอย่าง

งดงามมาก คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลักกวา่ 3,000 ตารางเมตร ทัง้หมดถูกเก็บรักษาไว ้

อยา่งดเียีย่ม เมือ่สรา้งวัดนีจ้ าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศัยของคนงาน

นับหมืน่ และเป็นสถานที ่ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ซ ึง่ผูค้นเดนิทางมาเพือ่แสวงบญุ  ทัง้

ยังเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดและมีความส าคัญมากส าหรับผูนั้บถือศาสนาเชน เมือง

ดังกลา่วตัง้ชือ่วา่ "รานคัปรู"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิดม่หารานา แหง่ราชาอาณาจักร ผู ้

อนุญาตใหส้รา้งวัด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอไุดรป์รู ์(UDAIPUR) ตัง้อยูท่างตอนใตข้อง

แควน้ราชาสถาน และตัง้อยู่รมิทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที่สองของ

อาณาจักร Mewar อไุดปรูเ์ป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความโรแมนตกิและเพยีบพรอ้ม 

ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวังและน ้าพทุีส่วยงาม 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 GOLDEN TULIP HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ UDAIPUR 

วนัที ่9 เมอืงอุไดปูร-์ซติี ้พาเลช-ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช-ลอ่งเรอืทะเลสาบพโิค

ลา 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่าน ชมซติี ้พาเลช (Udaipur City Palace) หรอืพระราชวังฤดู

หนาว ซึง่สว่นหนึง่มกีารดัดแปลงกลายเป็นพพิธิภณัฑ ์เปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ชม 

พระราชวังแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ภายในประดับประดาดว้ย

กระจกและแกว้หลากส ีนับเป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ราชาสถาน ปัจจบุนั

บางสว่นยังคงเป็นทีป่ระทับของราชตระกลู และมกีารจัดแสดงวัตถุโบราณทีม่คี่า

มากมายใหผู้ค้นเขา้ชม 

 

น าท่าน ชมภายนอก ของ ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช (Fateh Prakash 

Palace) ซึง่มหาราชาองคห์นึง่อยากไดเ้ฟอรน์เิจอรค์รสิตัลมาประดับวัง แต่ไม่

ชอบเครือ่งเรอืนสไตลย์โุรป จงึบัญชาใหก้รมชา่งในราชอาณาจักรท าเครือ่งเรอืน
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ตน้แบบจากไม ้แกะสลักลวดลายสวยงามก่อนส่งไปยังอังกฤษเพื่อใหบ้รษัิท

ครสิตัลท าเฟอรน์เิจอรต์ามแบบนัน้ จากนัน้จงึคอ่ยสง่กลับมาประดับไวท้ีว่ังแหง่นี ้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบพโิคลา (Lake Pichola Cruise) ชมทวิทัศน์

รอบทะเลสาบในยามเย็น ทะเลสาบนีม้คีวามกวา้ง 3 กม. ยาว 4 กม. มเีกาะอยู ่2 

เกาะคอื Jag Niwas และ Jag Mandir เกาะ Jag Niwas เป็นทีต่ัง้ของ The 

Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh ll เมือ่ปี 1743 เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวังฤดูรอ้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

ราคาเริม่ตน้อยูท่ีป่ระมาณคนืละ 15,000 บาท ไปจนถงึ 200,000 กวา่บาท  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 GOLDEN TULIP HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ UDAIPUR 

วนัที1่0 เมอืงอไุดปรู-์วดัจกัดศิ-Saheliyon Ki Bari-เมอืงมมุไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าท่านชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงอไุดปรู ์

และเป็นทีเ่คารพสักการะส าหรับชาวเมอืงอไุดปรูเ์ป็นอยา่งยิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1651 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย   

 

จากนัน้ เดนิทางสูส่วน Saheliyon Ki Bari ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่18 

โดยมหารานาซนัแกรมซงิหท์ี ่2 (Maharana Sangram Singh ll) เพือ่ให ้

เป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของเชือ้พระวงศฝ่์ายหญงิในชว่งฤดูรอ้น ภายในสวนตบ

แต่งไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายนานาชนดิพันธุ ์โดดเด่นดว้ยน ้าพุที่สรา้งความเย็น

ฉ ่าใหบ้รเิวณขา้งเคยีง ชมความงามของสระบวัทีก่วา้งใหญ่ บรเิวณภายในสวนยัง
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

มหีอ้งน่ังเลน่ทีป่ระดับประดาไปดว้ยแกว้และหนิสงีดงามมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่ง)  

 หลังอาหาร สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัสนามบนิฯ   

17.20 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงมมุไบ” โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่ AI-644  

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิในเมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี   

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 หลังอาหาร อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูส่นามบนิฯ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง 

 

วนัที ่11 เมอืงมมุไบ-กรงุเทพฯ /สวุรณภมู ิ  

01.50 น. “เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI-330  

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ   

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 เฉพาะชว่งปีใหม ่ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

         62,900.-   

         55,900.-   

18,000.- 

         12,000.- 
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ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่23 ส.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอื

ตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เดล-ีอไุดปรู-์มมุไบ -กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 9 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 10 วัน คดิเป็น 50 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 USD ตอ่ทา่น ต่อวัน รวม 11 วัน คดิเป็น 33 USD หรอืขึน้อยูก่ับความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักค่าใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน (ยกเวน้ค่าวซีา่ที่

ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งกา

รันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร กา

รันตีค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอ

คนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ :  ท า E-Visa คะ่ ไมต่อ้งเก็บเลม่พาสปอรต์ 

1.สแกนสหีนา้หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายกุรุณา

น าไปต่ออายกุอ่นน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3 แผ่น 

2.สแกน รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลังรปูตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้ รปูจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดั หา้มสวมแวน่สายตา หา้ม

มเีงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในเอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้า่น ณ วันทีท่ าการจองทัวร)์ 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


