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นครสขีาว นครสทีอง นครสชีมพ ูนครสฟ้ีา 

*พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว* โปรแกรมเทีย่วครบสตูร อาหารด ีนอนวงั!!! 

ราชาสถาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอนิเดยี ทางฝ่ังตะวันตกของรัฐตดิกับประเทศปากสีถาน ทาง

เหนือตดิกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกตดิกับรัฐอตุตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใตต้ดิกับรัฐคุชราต 

ทางใตข้องรัฐราชสถาน ซึง่อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลอาหรับ 400 กโิลเมตร มเีทอืกเขา Aravalli ซึง่แบง่ราชสถานออกเป็น

สองฝ่ัง ไดแ้ก ่ฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนอืซึง่เป็นทะเลทรายปกคลมุ 2 ใน 3 ของรัฐ และฝ่ังตะวันออกซึง่เป็นทีด่นิอดุมสมบรูณ์ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

02 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 99,900.- 

02 – 13 มนีาคม 2566 99,900.- 

รายละเอยีดการบนิ 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ เดล ี BKK - DEL TG 315 20.00 - 23.00 

วนัที ่11 อไุดปรู ์ เดล ี UDR - DEL AI 472 15.05 – 16.25 

วนัที ่12 เดล ี กรงุเทพฯ DEL - BKK TG 316 00.20 – 05.45  

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - เดล ี  

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย ์ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่2  

 

20.00 น. ”เหริฟ้าสูก่รงุเดล”ี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ TG315 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง บรกิารอาหารเย็นบนเครือ่ง) 

23.00 น. เดนิทางมาถงึสนามบนินานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดล  ีตามเวลาทอ้งถิน่ หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้ที่

พัก  

 

พกัที ่ RADISSON BLU PACHIM VIHAR HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

DELHI 

วนัที ่2 เดล ี– จยัปรู ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นชม วดัอคัรชาดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ฮนิดทูีม่ขีนาดใหญส่รา้งขึน้โดย Pramukh Swami Maharaj ผูน้ านกิาย Swami 

Narayan ของศาสนาฮนิด ูเป็นศนูยร์วมเกีย่วกับอารยะธรรมอนิเดยี และมกีารแสดง

นทิรรศการเกีย่วกบัวัฒนธรรมและศลิปะตา่งๆ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจยัปรู ์(JAIPUR) หรอื “นครสชีมพู” ซึง่เป็นเมอืง

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในแควน้ราชาสถาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

พกัที ่ SAROVAR PORTICO HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAIPUR 

วนัที ่3 เมอืงจยัปรู ์ซติ ีท้วัร ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าท่าน ชมเมอืงจยัปูร ์หรือนครแห่งชัยชนะ คนอนิเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ 

จัยเปอร ์ทา่นมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผูส้รา้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ.1727 เมอืงนี้ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีอ่อกแบบวางผังเมอืงไดส้วยงาม จัยปรูเ์ป็นเมอืง

หลวงของรัฐราชสถานไดช้ือ่วา่ นครสชีมพู (Pink City) เพราะในสมัยทีม่หาราชา 

ราม สงิห ์เป็นกษัตรยิป์กครองเมอืงจัยปรูเ์วลานัน้อนิเดยีเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ ในปี

ค.ศ.1853 เจา้ชายมกฎุราชกมุารของอังกฤษเสด็จประพาสเมอืงจัยปรู ์มหาราชา ราม 

สงิห ์สัง่ใหป้ระชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเมอืงทาสบีา้นเรอืนดว้ยสชีมพู (อมสม้) ทัง้เมอืง

เพือ่ถวายการตอ้นรับจัยปรูจ์งึไดช้ือ่วา่นครสชีมพแูตนั่น้เป็นตน้มา  

 

จากนัน้ น าทา่นขึน้ ชมพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) ซึง่เดมิเคยเป็น

ราชธานีของเมอืงจัยปรู ์ สรา้งอยูบ่นเนนิเขาสงูตรงต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นป้อมปราการ

เกา่ในศตวรรษที ่11 มากอ่น สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ในปี ค.ศ. 1592 และ

เสร็จสิน้ลงในสมัยของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแห่งนี้เป็นตน้แบบทีด่ขีองสถาปัตยกรรม
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แบบราชปตุ Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่นเนนิเขา โดยมทีะเลสาบ 

Maota อยูเ่บือ้งลา่ง แวดลอ้มดว้ยชมุชนของเขตเมอืงเกา่ ทัศนียภาพเมือ่มองลงมา

จากป้อมเป็นสิง่ทีน่่าประทับใจมาก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

 น าทา่นชม ซติ ีพ้าเลช (Jaipur City Palace) ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 1 ใน 7 ของใจ

กลางเมอืง สรา้งตัง้แตส่มัยมหาราชาชยัสงิห ์และตอ่เตมิกนัเรือ่ยมาเป็นสถาปัตยกรรม

แบบราชสถาน ที่แสดงถงึลักษณะของศลิปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑ ์

แสดงของใชส้่วนพระองคข์องมหาราชาแห่งเมอืงจัยปูร ์แมยุ้คนี้จะไม่มมีหาราชาอกี

ตอ่ไป แต ่City Palace แหง่นี้ก็ยังเป็นสมบัตสิว่นพระองค ์และชาวเมอืงจัยปรูบ์างสว่น

ก็ยังนับถอืพระองคอ์ยู่แมพ้ระองคจ์ะไม่มอี านาจใดๆ ทีป่ากทางเขา้ซติีพ้าเลส มหีอดู

ดาว จนัทราแมนทาร ์(Jantar Mantar) สรา้งในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจ

สงิห ์พระองคย์ังทรงเป็นกษัตรยินั์กดาราศาสตร ์จงึทรงสรา้งหอดดูาวและอปุกรณ์ดารา

ศาสตรข์นาดใหญไ่วม้ากมาย เรยีกวา่ Jantar Mantar ไมใ่ชแ่ค ่1 แหง่แตม่ถีงึ 5 แหง่ 

อกี 4 แหง่อยูท่ี ่Delhi, Ujjain, Varanasi และ Matura แตท่ีใ่หญแ่ละสมบรูณ์ทีส่ดุอยู่

ทีน่ี่ นาฬกิาแดด สงูถงึ 28 เมตร ทีย่ังเทีย่งตรงอยู่ บอกเวลาทีเ่มอืงจัยปรูโ์ดยเฉพาะ 

ซึง่จะไมต่รงกบัเวลามาตรฐานของอนิเดยี 

 

จากนัน้ น าทา่น แวะถา่ยภาพ ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวนิด”์ (Hawa Mahal) 

พระราชวังแหง่สายลม ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ เป็น

อาคาร 5 ชัน้สรา้งดว้ยหนิทรายออกแดงคลา้ยสปีนูแหง้ สถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอรเ์ซยี

กบัโมกลุ มหีนา้ตา่งถงึ 953 ชอ่ง เป็นทัง้ชอ่งลมผ่านและใหห้ญงิสงูศักดิใ์นราชส านัก

แอบมองดูชวีติความเป็นอยู่ในตัวเมอืง รวมทัง้ขบวนแห่งต่างๆ โดยทีบ่คุคลภายนอก

ไมส่ามารถมองเห็นสตรเีหลา่นัน้ได ้และน่ันคอืทีม่าของค าวา่ “ฮาวา” ซึง่แปลวา่สาย

ลม ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ จนไดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงสชีมพ ู

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พกัที ่ SAROVAR PORTICO HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAIPUR 
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วนัที ่4 เมอืงจยัปรู–์เมอืงบคิาเนอร-์วหิารคารน์มีาทา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบคิาเนอร ์(BIKANER) ระยะทาง 320 กโิลเมตร (ใชเ้วลา

ประมาณ 7-8 ชั่วโมง ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร)  สมัยอดตียังไม่มเีมอืงบคิาเนอร ์

บรเิวณนี้เป็นสว่นหนึง่ของ Mawar Land of the Dead  พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม 

ยังตอ้งใชผ้่านไปมา จงึมีโจรหลายก๊ก ยดึครองพื้นทีห่ย่อมเล็ก และยังไม่มีใคร

ครอบครองดนิแดนแหง่นี้ เจา้ชาย Rao Bika แหง่แควน้โยธปรุะ (จ๊อดปรู)์ เกดิความ

นอ้ยใจในค าพูดพระบดิา จงึตัดสนิใจมุง่หนา้เดนิทางกอ่นลงหลักปักฐานตอ่สูก้บัพวก

โจร น าความรม่เย็นเขา้มาสูด่นิแดนแหง่ความตาย จนชาวบา้นทอ้งถิน่เขา้รว่มในการ

ตอ่สูก้บัพวกโจร จนทา้ยสดุเมอืงบคิาเนอรถ์กูตัง้ขึน้ จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงบคิา

เนอร ์ 

 

เทีย่ง เดนิทางถงึ เมอืงบคิาเนอร ์น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก และรับประทานอาหารกลางวัน  

 น าทา่นชม วหิารคารน์มีาทา (Karni mata Temple) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่

15 สรา้งเพือ่อทุศิ ใหแ้ดห่นูทีม่คีวามเชือ่ ว่าเป็นเหลา่ลกูหลานของเทพธดิา Karni 

mata ทีเ่ป็นรา่งอวตารของเทพธดิา Durga (เทพธดิาแหง่พลัง และชยัชนะ) ซึง่เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาฮนิดู ทีผู่ศ้รัทธาจะน านม อาหารดีๆ  มามอบใหแ้ด่หนู

เหลา่นี้ แตส่ าหรับนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศ หลายคนไมก่ลา้เขา้สูว่หิารนี้ เพราะ

กลัวหนู ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พกัที ่ LALLGARH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ BIKANER 

วนัที ่5 เมอืงบคิาเนอร–์ป้อมจนูนาการ-์เมอืงจยัแซลเมยีร ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

  

น าทา่นชม ป้อมสแีดงแหง่เมอืงบคิาเนอร ์หรอื ป้อมจนูนาการ ์(Junagarh Fort) 

วังมหาราชาทีอ่ยูใ่นสภาพดสีดุแหง่หนึง่ในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถกูสรา้ง

ขึน้โดยราชปตุ Rao Bika ดว้ยการตอ่สูก้บัชนพืน้เมอืง จนสามารถตัง้ถิน่ฐานแมผ้่าน

การรกุรานจากมหาโมกลุหลายครัง้ แตท่ะเลทรายทีอ่ยูร่อบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญ

ของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืงอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายสว่น เชน่ 

Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal   

 

จากนัน้ชม พพิธิภณัฑ ์Ganga Golden Jubilee  พพิธิภัณฑป์ระจ าเมอืงเกา่แกท่ี่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1937  ภายในมผีลงานศลิปะ เครือ่งปัน้ดนิเผาจากสมัยคปุตะ 

เครือ่งดนตร ีภาพวาด เครือ่งแตง่กายของราชวงศ ์พรมอันประณีต ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

มรดกและประเพณีอนัยาวนานของราชสถาน  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจยัแซลเมยีร ์(JAISALMER) ระยะทาง 300 กโิลเมตร ใช ้

เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง จยัแซลเมยีร ์คอืเมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามวา่ “นครสทีอง” 

ตัง้อยู่บนทีร่าบสงู กลางทีร่าบทะเลทรายธาร ์มกี าแพงสงูใหญ่ดโูอฬาร เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีอ่ยูท่างตะวันตกสดุของแควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางการคา้ที ่

ส าคัญระหวา่งอนิเดยีกบัตะวันออกกลาง  นครแหง่นี้กอ่สรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืง

เป็นสว่นใหญ่ เมือ่ยามตอ้งแสงอาทติยอ์ัสดงทีไ่ลล้งบนพืน้ผวิของหนิเหล่านี้ ก็จะ

ปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอรา่มตา และนี่คอืทีม่าของสมญา  “นครสทีอง”  ดว้ยเหตุ

ทีจั่ยแซลเมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคัญ สง่ผลใหพ้่อคา้วาณิชยใ์นตระกลูดังๆ 

หลายๆคนร ่ารวยกันอย่างมหาศาล  กลายเป็นอภมิหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โต

มโหฬาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

พกัที ่ RANGMAHAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JAISALMIR 

วนัท ี6 เมอืงจยัแซลเมยีร-์ชมทะเลสาบกาดซซิาร-์ขีอ่ฐูทะเลทรายทาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

จากนัน้ชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่
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ทา่มกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บน

เขาทติรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สรา้งล าดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน ชมความ

สวยงามของปราสาททรายทีต่ัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อมมบีา้นพัก

ของชาวบา้นทีพ่ านักอยู่อาศัยมานานนับรอ้ยปี ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพของเมอืงจัย

แซลเมยีรโ์ดยรอบ 

 

น าทา่นชม คฤหาสนข์องเสนาบด ี หลังแรกคอื Nathmal Ji Ki Haveli  สงู 5 ชัน้ 

ทีส่รา้งราว ค.ศ.ที ่19 โดย Lalu และ Hathi 2 พีน่อ้งศลิปินและสถาปนกิเอก ทีส่รา้ง

อยา่งวจิติรบรรจง ดว้ยการฉลลุายผนังอยา่งละเอยีดออ่น และอกีหลังคอื Patwon ki 

Haveli ทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงจัยแซลเมยีร ์ซึง่ภายในจะจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

  

น าทา่น ชมทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake) โอเอซสิขนาดมหมึาทา่มกลาง

ทะเลทีส่รา้งโดยมหาราชาวาลกาดซ ีในราว ค.ศ.ที ่14 ซึง่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่ง

น ้าทีส่ าคัญของเมอืงจัยแซลเมยีร ์รอบๆทะเลสาบมวีัดเล็กๆ ในชว่งฤดูหนาวจะไดพ้บ

เห็นนกนานาชนดิโดยรอบบรเิวณทะเลสาบ  

 

จากนัน้ น าทา่น ขีอ่ฐูสูท่ะเลทรายทาร ์ชม Sam Sand Dunes ซึง่อยูห่า่งจากตัว

เมอืงออกไปราว 45 กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังใน จัยแซลเมยีร์ 

เนินทรายแห่งนี้เป็นที่ซ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกับผืนแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงามเกนิค า

บรรยาย 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่ RANGMAHAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

JAISALMIR 

วนัที ่7 เมอืงจยัแซลเมยีร-์ป้อมเมหร์านกาห-์เมอืงจอ๊ดปรู ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงจอ๊ดปรู ์(JODHPUR) ในเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง 

เมอืงโรแมนตกิแหง่ นครสฟ้ีา “จ๊อดปรู”์ หรอืเมอืงโยธะปรุะ นครแหง่นักรบ ทีท่ั่วทัง้

เมืองเป็นสฟ้ีาราวกับน ้าทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแควน้ราชา

สถาน ถกูตัง้ขึน้เป็นราชธาน ีโดย Rao Jodha แหง่ราชวงศ ์Rathor 

 

 เดนิทางมาถงึเมอืง “จ๊อดปรู”์ จากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก เตรยีมทานอาหาร  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

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

ทีสุ่ดในอนิเดยี ป้อมปราการที่ยาวเหยยีดขา้มเขาถงึ 125 ลูก ภายในมพีระราชวังที่

สวยงามและใหญท่ีส่ดุ และเป็นจุดชมววิเมอืงสฟ้ีาทีด่ทีีส่ดุ ไมม่ป้ีอมปราการแหง่ไหน

ในราชาสถานเดน่หงา่เทยีบเทา่ Mehrangarh Fort ไมว่า่จะมองจากจดุไหนๆ ของ

เมอืงจ๊อดปรู ์มหาปราการหนิถกูสรา้งบนเนนิเขาสงู 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมือ่ฤาษี

ทา่นหนึง่บอกแกม่หาราชาจ๊อดธะ (Jodha) พระองคค์วรสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี ่ 

 

จ๊อดปูร์ เป็นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่แต่ครัง้โบราณ ป้อมจงึถูกเสรมิเตมิแต่งจนมี

ขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์รันกาห์นี้ภายในตกแต่งประดับประดาดว้ยแกว้หลากส ี

แบง่เป็นหอ้งหรอืทอ้งพระโรงขนาดใหญ่อกีหลายแห่ง อาท ิต าหนัก Moti Mahal, 

Sheesh Mahal, Phool Mahal 

 

จากนัน้ น าทา่นชม วดั Chamunda Mataji  อกีหนึง่วัดทีม่ชี ือ่เสยีง ศนูยร์วมจติใจ

ของเมือง ภายในมีเทพเจา้อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ คือ มีเทะแต่งองค์สององค์มี

พาหนะเป็นสงิโต   

 

จนกระทั่งไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางไปยัง Mehrangarh Fort ไปประมาณ 1 

กโิลเมตร ทา่นจะไดช้มสิง่ปลกูสรา้งสะอาดตา “Jaswant Thada” กอ่สรา้งดว้ยหนิ

ออ่นทัง้หลัง และเป็นทีฝั่งศพของมหาราชา Jaswant Singh ทีส่องและสมาชกิคน

อืน่ๆ ในราชวงศ ์ 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พกัที ่ RANBANKA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ JODHPUR 

วนัที ่8 เมอืงจอ๊ดปรู-์เมอืงเมาทอ์าบ-ูกลุม่วดัเชนดลิวารา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมาทอ์าบ ู(MOUNT ABU) ระยะทาง 336 กโิลเมตร หรอืเรยีกวา่ 

ภูเขาราชาเทวะ  มคีวามสงูประมาณ 1,250 เมตร จากระดับน ้าทะเลจงึท าใหอ้ากาศ

เย็นสบายทัง้ปี เป็นเมอืงพักผ่อน เนื่องจากแควน้ราชาสถานเป็นเขตทะเลทรายเป็น

สว่นใหญ ่ ท าใหผู้ค้นหนีรอ้นมาพักผ่อนทีน่ี่ และยังเป็นทีน่ยิมของคูฮ่ันนีมนู เมาทอ์าบู

ยังเป็นภูเขาศักดิส์ทิธิแ์ละยังเป็นทีแ่สวงบญุของผูท้ีนั่บถอืศาสนาเชน..เดนิทางมาถงึ 

“เมาทอ์าบ”ู จากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

 น าทา่นชม กลุม่วดัเชนดลิวารา (Dilwara Jain Temples) ทีส่ลักเสลาดว้ยหนิ

อ่อนอย่างวจิติรบรรจง ซึง่มจี านวน 5 วัด ตัง้อยู่บนทวิเขานอกเมอืง ชม วดัวมิาลวา

สาห ิ(Vimal Vasahi) และวัด Tejpal ฯลฯ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พกัที ่ CAMA RAJPUTANA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ MOUNT ABU 

วนัที ่9 เมอืงเมาทอ์าบ-ูชมวหิารเชน-เมอืงรานคัปรู-์เมอืงอไุดปรู ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

บฟุเฟต ์

 เดนิทางสู ่เมอืงรานคัปรู ์(RANAKPUR)  

 

น าทา่น ชมวหิารเชน (Ranakpur Jain Temple)  เป็นวหิารของศาสนาเชน สรา้ง

โดยคหบด ีDharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงกวา่ 24 

หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ 1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลักอย่าง

งดงามมาก คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลักกวา่ 3,000 ตารางเมตร ทัง้หมดถกูเก็บรักษาไวอ้ยา่ง

ดเียีย่ม เมือ่สรา้งวัดนี้จ าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศัยของคนงานนับหมืน่ 

และเป็นสถานที ่ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ซึง่ผูค้นเดนิทางมาเพือ่แสวงบญุ  ทัง้ยังเป็นทีท่ีใ่หญ่

ทีส่ดุและมคีวามส าคัญมากส าหรับผูนั้บถอืศาสนาเชน เมอืงดังกล่าวตัง้ชือ่ว่า "รานคั
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ปรู"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิดม่หารานา แหง่ราชาอาณาจักร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวัด 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงอุไดรป์ูร ์(UDAIPUR) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

แควน้ราชาสถาน และตัง้อยูร่มิทะเลสาบฟิโชลา่ เป็นราชธานีแหง่ทีส่องของอาณาจักร 

Mewar อไุดปรูเ์ป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความโรแมนตกิและเพยีบพรอ้ม ไปดว้ยความ

งามของทะเลสาบ พระราชวังและน ้าพทุีส่วยงาม 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

พกัที ่ RADISSON BLU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ UDAIPUR 

วนัที ่10 เมอืงอไุดปรู-์ซติี ้พาเลช-ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช-ลอ่งเรอืทะเลสาบพโิคลา  

เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าทา่น ชมซติ ี ้พาเลช (Udaipur City Palace) หรอืพระราชวังฤดหูนาว ซึง่สว่น

หนึง่มกีารดัดแปลงกลายเป็นพพิธิภัณฑ ์เปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชม พระราชวังแห่งนี้

ถกูสรา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ภายในประดับประดาดว้ยกระจกและแกว้หลาก

สี นับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแควน้ราชาสถาน ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่

ประทับของราชตระกลู และมกีารจัดแสดงวัตถโุบราณทีม่คีา่มากมายใหผู้ค้นเขา้ชม 

 

 จากนัน้น าท่าน ชมภายนอก ของ ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช (Fateh Prakash 

Palace) ซึง่มหาราชาองคห์นึง่อยากไดเ้ฟอรน์ิเจอรค์รสิตัลมาประดับวัง แต่ไม่ชอบ

เครื่องเรอืนสไตลย์ุโรป จงึบัญชาใหก้รมชา่งในราชอาณาจักรท าเครือ่งเรอืนตน้แบบ

จากไม ้แกะสลักลวดลายสวยงามก่อนส่งไปยังอังกฤษเพื่อใหบ้ริษัทคริสตัลท า

เฟอรน์เิจอรต์ามแบบนัน้ จากนัน้จงึคอ่ยสง่กลับมาประดับไวท้ีว่ังแหง่นี ้ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่น ลอ่งเรอืในทะเลสาบพโิคลา (Lake Pichola Cruise) ชมทวิทัศนร์อบ

ทะเลสาบในยามเย็น ทะเลสาบนี้มคีวามกวา้ง 3 กม. ยาว 4 กม. มเีกาะอยู่ 2 เกาะคอื 

Jag Niwas และ Jag Mandir เกาะ Jag Niwas เป็นทีต่ัง้ของ The Lake 

Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh ll เมือ่ปี 1743 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวัง

ฤดูรอ้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวไปเรียบรอ้ยแลว้ ราคาเริม่ตน้อยู่ที่

ประมาณคนืละ 15,000 บาท ไปจนถงึ 200,000 กวา่บาท  

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พกัที ่ RADISSON BLU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ UDAIPUR 

วนัที1่1 เมอืงอไุดปรู-์วดัจกัดศิ-Saheliyon Ki Bari-เมอืงเดล ี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าทา่นชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงอไุดปรู ์และ

เป็นที่เคารพสักการะส าหรับชาวเมืองอุไดปูร์เป็นอย่างยิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1651 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย   

 

จากนัน้ เดนิทางสูส่วน Saheliyon Ki Bari ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่18 โดย

มหารานาซันแกรมซงิหท์ี ่2 (Maharana Sangram Singh ll) เพือ่ใหเ้ป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจของเชือ้พระวงศฝ่์ายหญงิในชว่งฤดูรอ้น ภายในสวนตบแต่งไปดว้ย

ตน้ไมห้ลากหลายนานาชนิดพันธุ์ โดดเด่นดว้ยน ้าพุที่สรา้งความเย็นฉ ่าใหบ้รเิวณ

ขา้งเคยีง ชมความงามของสระบัวที่กวา้งใหญ่ บรเิวณภายในสวนยังมหีอ้งน่ังเล่นที่

ประดับประดาไปดว้ยแกว้และหนิสงีดงามมาก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิฯ เพือ่ขึน้เครือ่งไปเมอืงเดล ี  

15.05 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงเดล”ี โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่ AI-472  

16.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิในเมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี   

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  อาหารไทย 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฯ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

00.20 น. “เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG-316  

วนัที ่12 เมอืงเดล-ีกรงุเทพฯ /สวุรรณภมู ิ  

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ   
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

       99,900.-   

30,000.- 

       25,000.-        

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั (คดิ ณ วนัที ่20 พ.ย. 2565 )*** 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 41,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เดล-ีอไุดปรู-์เดล ี-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์ 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเสน้ทาง อไุดปรู-์เดล ีสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภัยสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพั่ก10 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 11 วัน คดิเป็น 55 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 12 วัน คดิเป็น 36 USD หรอืขึน้อยูก่บัความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
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 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (25 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+ค่าวซี่าทีย่ืน่และตั๋วเครื่องบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรือ

เทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม 

และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการ

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มัดจ าทีพั่ก โดยตรง

หรือ โดยการผ่ านตั ว แทนในปร ะ เทศหรือ

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มัดจ า 46,000 บาท + คา่วซีา่และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

เอกสารในการใชย้ ืน่วซีา่ :  ท า E-Visa คะ่ ไมต่อ้งเก็บเลม่พาสปอรต์ 

1.สแกนสหีนา้หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุกรุณา

น าไปต่ออายุกอ่นน าสง่ และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 แผ่น 

2.สแกน รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลังรปูตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้ รปูจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดั หา้มสวมแวน่สายตา หา้ม

มเีงา หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 รปู (ทางสถานทูตไม่

พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในเอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้า่น ณ วันทีท่ าการจองทัวร)์ 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว
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อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแกผู่เ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอบุัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด 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 โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

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 จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้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 ทัง้สิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


