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สมัผสัดินแดนแห่งราชา  เจาะลึกรฐัราชสถาน  ชมอนุสรณค์วามรกั ทชัมาฮาล 

- นครสีชมพู เมืองชยัปุระ  พระราชวงัสายลม แอมเบอรฟ์อรต์ ซิตีพ้าเลส 
- นครสีทอง เมืองจยัแซลเมียร ์ ขีอู่ฐ ชมวิวยามเย็นที่ทะเลทาร ์
- นครสีฟ้า เมืองจอ๊ดปูร ์  ชมป้อมเมหร์านการห ์ พระราชวงัมหาราชาแหง่จอ๊ดปูร ์
- นครสีขาว เมืองอไุดปูร ์  ชม City Palace เมืองแหง่ความโรแมนติก 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพ – เมืองชยัปุระ นครสีชมพู 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ช ัน้ 4 ประต ู 3-4 Row D เคาทเ์ตอรส์ายการบิน THAI SMILE โดย
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรณุางดนําของมีคม ทกุชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน
กระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึน้เครื่องบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะ
ถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 
100 ml.  

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชยัปรุะ โดยสายการบินTHAI SMILE เที่ยวบินที ่ WE 337 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 
ช ัว่โมง 40 นาที บนเครื่องบินมีบริการอาหาร) 

วนัที่สอง เมืองชยัปุระ – เมืองบิคาเนอร ์

01.15 น. ถึง สนามบินเมืองชยัปุระ  เมืองจยัปูร ์ (Jaipur) หรือเมืองชยัปุระ หรือ เมืองจยัปูร ์ เป็นเมืองหลวง และ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรฐัราชสถาน อีกทัง้เป็นเมืองท่ีมีการวางผังเมืองท่ียอดเย่ียมท่ีสุด ส่ิงปลูกสรา้ง
โดยเฉพาะในบริเวณตวัเมืองเก่าน้ันไดร้บัการทาสีใหเ้ป็นสีชมพู แต่คน  ส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสีสม้แดง
มากกว่า สาเหตุท่ีเมืองนี้ถูกทาสีชมพู ในสมยัของมหาราชา Ram Singh อินเดียยงัเป็นเมืองขึน้ของ
องักฤษ เพ่ือตอ้นรบักษตัริย ์ Edward VII จากสหราชอาณาจกัร (ในสมยัท่ีดํารงพระยศเป็น Prince of 
Wales ) เม่ือปี ค.ศ.1853 จึงมีรบัสั่งใหร้าษฎรทาสีบา้นเรือนเป็นสีชมพู เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่
กษตัริยเ์จา้อาณานิคม จยัปูรใ์นอดีต ถือเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทัง้ดา้นวตัถุและวิทยาการ
สถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อมโบราณตลอดจนบา้นเรือน (เวลาท่ีอินเดียชา้กว่าไทย 1ช ัว่โมง
30นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางโดยรถปรบัอากาศเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั  

 ทีพ่กั ณ Ramada Hotel, Jaipur หรือเทียบเท่า  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. นําท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม  “Hawa Mahal” 

(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือ Palace of the wind ซึง่เป็นหน่ึงใน
หลายพระราชวงัท่ีอยู่ในกําแพงเมืองของนครสีชมพูแห่งนี้ ไม่ได ้
พระราชวงัสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของมหาราชา มีลกัษณะเป็น
อาคาร 5 ช ัน้ สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูนแหง้ เป็น
รปูแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยีกบัโมกุล ท่ีสวยเด่น คือ 
ลวดลายฉลหิุนตามหนา้ต่าง ชอ่งระบายอากาศท่ีบรรดา นางสนม
ในวงัใชเ้ป็น ท่ีแอบดูชวิีต ความเป็น อยู่ของสามญัชนทั่วไป และ
ประโยชนอ์ีกอยา่งคือเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมีชอ่งหนา้ต่าง จํานวนมากถึง 152 ชอ่งอยู่บริเวณตลาดฮาวา
มาฮาลบาซาร ์ (Hawa Mahal Bazaar) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร ์ (Bikaner) 
ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง สมยัอดีตยงัไม่มีเมืองบิคาเนอร ์ บริเวณนี้เป็นส่วนหน่ึง
ของ Mawar Land of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยงัตอ้งใชผ้่านไปมา จึงมีโจรหลายกก๊ ยึด
ครองพืน้ท่ีหยอ่มเล็กหยอ่มนอ้ย และยงัไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่ง เจา้ชาย Rao Bika แห่งแควน้โยธปุ
ระ (จอ๊ดปรู)์ เกิดความนอ้ยใจในคาํพูดพระบิดาจึงตดัสินใจมุ่งหนา้เดินทางกอ่นลงหลกัปักฐานต่อสูก้บัพวกโจร 
นําความรม่เย็นเขา้มาสู่ดินแดนแห่งความตาย จนชาวบา้นทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในการต่อสูก้บัพวกโจรจนทา้ยสุด
เมืองบิคาเนอรถ์กูตัง้ขึน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคารอาหาร  
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จากน้ัน นําทา่นชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร ์ หรือ ป้อมจูน
นาการ ์ (Junagarh Fort) คือ วงัมหาราชาท่ีอยู่ในสภาพ
ดีสุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถูกสรา้ง
ขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพืน้เมือง จน
สามารถตัง้ถ่ินฐาน แมผ้่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลาย
ครัง้ แต่ทะเลทรายท่ีอยู่รอบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญของ
นักรบ ชว่ยใหเ้มืองอยูร่อดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็น
หลายส่วน เชน่ Chandra Mahal (ตําหนักจนัทรา) Hawa 
Mahal (ตําหนักวายุ) เพ่ือใชป้ระโยชนด์า้นต่างๆ ใกลป้ระตู
สุริยา (Sun gate) ณ ป้อมปราการ Junagarh ท่านจะพบฝ่ามือจารึก บ่งบอกถึงหญิงผูส้มคัรใจทําพิธี 
“สตี” 

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ที่พกั ณ Laxmi Niwas  Palace Hotel, Bikaner หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม เมืองบิคาเนอร ์ – เมืองจยัแซลเมอร ์ นครสีทอง 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่เมืองจยัแซลเมียร ์(Jaisalmer) หรือเมืองสีทอง (Golden City) ระยะทาง 300 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 ช ัว่โมง เมืองจยัแซลเมียร ์ เมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า “นครสีทอง” ตัง้อยูบ่น
ท่ีราบสงู กลางท่ีราบทะเลทรายธาร ์ มีกาํแพงสงูใหญ่ดโูอฬาร เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีอยู่ทางตะวนัตกสดุของ
แควน้ราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีสาํคญัระหว่างอินเดียกบัตะวนัออกกลาง นครแหง่นี้กอ่สรา้ง
ขึน้จากหินทรายสีเหลืองเป็นสว่นใหญ่ เม่ือยามตอ้งแสงอาทิตยอ์สัดงท่ีไลล้งบนพืน้ผิวของหินเหลา่นี้ก็จะ
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นสีทองอรา่มตาและน่ีคือท่ีมาของสมญา “นครสีทอง” ดว้ยเหตุท่ีจยัแซลเมียรเ์คยเป็นเสน้ทาง
การคา้ท่ีสาํคญัสง่ผลใหพ่้อคา้วาณิชยใ์นตระกลูดงัหลายคนรํ่ารวยกนัอยา่งมหาศาล กลายเป็นอภิมหาเศรษฐ ี
มีคฤหาสนท่ี์ใหญโ่ตมโหฬาร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน เดินทางถึง เมืองจยัแซลเมียร ์ นําท่านชม บาดาแบก (Bada 

Bag) ศาลากลางนํ้าท่ีสรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซ ี ชม ทะเลสาบ
กาดซิซาร ์ (Gadsisar Lake)โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลาง
ทะเลท่ีสรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซรีาว ค.ศ.ท่ี 14 ซึง่ทะเลสาบนี้เป็น
แหลง่นํ้าท่ีสาํคญัของเมืองจยัแซลเมียร ์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวดัเล็กๆ  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ที่พกั ณ Fort Rajwada Hotel, Jaisalmer หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่  เมืองจยัแซลเมอร ์ นครสีทอง    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชม ป้อมจยัแซลเมียร  ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการ

ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ท่ามกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule 
Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อม
ท่ีเกา่แกล่าํดบัท่ี2ของรฐัราชสถานชมความสวยงามของปราสาททราย
ท่ีตัง้ตระหงา่นทา่มกลางทะเลทรายภายในป้อมมีบา้นพกัของชาวบา้นท่ี
พํานักอยูอ่าศยัมานานนับรอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมืองจยั
แซลเมียรโ์ดยรอบ ชม Nathmalji Ki Haveli บา้นเสนาบดี สูง 
5 ช ัน้ ท่ีสรา้งราว ค.ศ.ท่ี 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พ่ีนอ้งศิลปินและสถาปนิกเอก ท่ีสรา้งอย่างวิจิตร
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บรรจง ดว้ยการฉลลุายผนังอยา่งละเอียดออ่น ชม Patwon-ki-Havaliท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจยัแซลเมียร ์ ซึง่
ภายในจะจดัแสดงส่ิงของเครื่องใชต้า่งๆ พรอ้มทัง้มีรา้นขายของ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายธาร ์ (Thar Desert) ห่างจากตวั

เมืองออกไปราว 42 กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั
ในจยัแซลเมียรใ์หท้า่นสมัผสักบัการขีอู่ฐสู่ทะเลทรายธาร ์ ชม Sam 
Sand Dunes เนินทรายแหง่นี้ เป็นท่ีซึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่น
ทรายไดอ้ยา่งงดงามเกินบรรยายจนได ้

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
 

  ที่พกั ณ Fort Rajwada Hotel, Jaisalmer หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ เมืองจยัแซลเมียร ์ – เมืองจอ๊ดปูร ์  นครสีฟ้า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) เมืองสีฟ้า (Blue City) ระยะทางประมาณ 285 กิโลเมตรใช ้

เวลาประมาณ 6-7 ช ัว่โมง เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า หรือ เมืองโยธะปุระ ถือเป็นเมืองเก่าแก่ของพวก
ราชบตุรเป็นตน้กาํเนิดของอีกหลายราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบิคาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแห่งจอ๊ดปูรค์วามเก่าทํา
ใหเ้มืองนี้มีมนตข์ลงัเป็นศูนยก์ลางของราชาสถานตัง้แต่อดีตกาล
นานหลายรอ้ยปี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน  นําทา่นชมนครสีฟ้า เมืองแหง่นักรบท่ีแกรง่กลา้จากหนา้

ประวติัศาสตรข์องชาวราชปตุ ชม ป้อมเมหร์านการห ์
(Mehrangarh Fort) ซึง่เป็นท่ีตัง้ขอพระราชวงัมหาราชาแหง่จ ๊
อดปรู ์ ตัง้อยูบ่นเขาสูงจากพืน้ 125 เมตร มีกําแพงลอ้มรอบยาว
กวา่ 5 กม. นับเป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในอินเดีย 
ชมพระราชวงัท่ีมีการแกะสลกัลวดลายอยา่งน่าอศัจรรย ์ โดยเฉพาะชอ่งพระแกลแหง่วงัชโรคาส อนัออ่นหวาน
งดงามดว้ยลวดลายของพรรณพฤกษา จาํหลกัจากหินทราย ตําหนักมุกโมติมาฮาล  ตําหนักแกว้ ซสีมา
ฮาล  

  นําทา่นชม อนุสรณส์ถานจาสวานตธ์าดา (Jaswant Thada) ท่ีสรา้งดว้ยหินออ่น หลงัคาทรงปรางค ์
ปราสาท ประดบัโดยหินออ่นขนาดเล็กท่ีเรียกว่าฉัตรีโดยรอบราํลึกถึงมหาราชาจาสวานตซ์งิหท่ี์ 2 ชม
พิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัลํา้คา่ขา้วของเครื่องใชข้องมหาราชาราชปุต นําทา่นสมัผสันครสีฟ้า สมัผสัวิถีชวิีต
ของชาวบา้น เลือกซือ้ของพืน้เมืองของท่ีระลึกในตลาดบารซ์ารโ์บราณ ซึง่เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียน
คา้ขายของเหลา่ขบวนคาราวานมาแตอ่ดีต ตัง้อยูก่ลางใจเมืองจอ๊ดปรู ์แหลง่ศิลปะ หตัถกรรม เครื่องเงิน 
กาํไล ผา้มดัยอ้มสีสด เครื่องหนังมากมาย  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
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ที่พกั ณ Park Plaza Hotel, Jodhpur หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก เมืองจอ๊ดปูร ์  รานัคปูร ์  วิหารเชนที่เมืองรานัคปูร ์ – เมืองอไุดปูร ์  นครสีขาว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอไุดรปู์ร ์  (Udaipur) ระยะทาง 280 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 

 ระหวา่งทาง แวะชม เมืองรานัคปูร ์ (Ranakpur) ชม วดัเชน (Jain 
Temple, Ranakpur Temple) เป็นวิหารของศาสนาเชน หน่ึงใน
เจ็ดส่ิงมหศัจรรยแ์หง่อินเดีย สรา้งโดยคหบดี Dharna Sah เม่ือเกือบ 
500 ปีกอ่น ภายใน ประกอบดว้ยหอ้งโถงกว่า 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 
80 โดม และเสาถึง  1,144 ตน้ เสาแตล่ะตน้จะถกูแกะสลกัลว  
ดลายอยา่งงดงามมาก คิดเป็นพืน้ท่ีแกะสลกักว่า 3,000 ตารางเมตร
ทัง้หมดถกูเก็บรกัษาไวอ้ยา่งดีเย่ียม เม่ือสรา้งวดันี้ จาํเป็นตอ้งสรา้ง
เมืองขึน้มาเพ่ือเป็นท่ีอาศยัของคนงานนับหม่ืน เมืองดงักล่าวตัง้ชือ่วา่ 
"รานัคปรู"์ เพ่ือเป็นเกียรติแด่ มหารานา แหง่ราชาอาณาจกัร ผู ้
อนุญาตใหส้รา้งวดั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน นําทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองอไุดรปู์ร ์ ซึง่ต ัง้อยูท่างตอนใตข้องแควน้

ราชาสถาน และตัง้อยู่ริมทะเลสาบฟิโชลา่ เป็นราชธานีแหง่ท่ีสองของอาณาจกัร Mewar อไุดปูรเ์ป็นเมือง
ที่ขึน้ชือ่ดา้นความโรแมนติกและเพียบพรอ้ม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวงัและนํ้าพุท่ี
สวยงามเรียกขานกนั Jewel of Mewar, Udaipur ไดก้อ่ตัง้ขึน้โดยมหาราชาใจสิงหใ์นศตวรรษท่ี 16  
เมือง Udaipur รบัรองสามทะเลสาบใหญ่ Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  
ในทะเลสาบ Pichhola ยืนท่ี mandir เป็นพระราชวงัท่ีมีชือ่เสียงใน
ยคุราชวงศ ์  ถูกปกครองโดย Sisodias สาํหรบัปี 1200  Udaipur 
เป็นหน่ึงในท่ีสดุลงัจากท่ีหาแหลง่ทอ่งเท่ียวของราชาอินเดียจะเรียกวา่ 
City of Lakes  ภาพยนตรฮ์อลลีวูด้หลายภาษาฮินดีไดถ้กูยิงใน
สถานท่ีงดงามของ Udaipur India  ตัง้อยู่ทา่มกลาง Aravalli Hills 
ของราชาอินเดียและทะเลสาบสีฟ้าใสของ Udaipurใหภ้าพท่ีสมบรูณ์
แบบฉากหลงั  นําท่าน ลอ่งเรือบนทะเลสาบพิคโคลา (Pichola 
Lake) ชมทิวทศันร์อบทะเลสาบท่ีมีฉากเป็นมหาราชวงัอย่าง เชน่ 
Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทิตยก์ระทบวงัท่ีทาํดว้ยหินออ่นจบัแสงแดดยามเย็นเป็นสีทองและสะทอ้นให ้
เกิดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
 

ที่พกั ณ Ramada Hotel, Udaipur หรือ 

เทียบเทา่ 
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วนัที่เจ็ด เมืองอไุดปูร ์  นครสีขาว 

07.00 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของ
โรงแรม  

08.00 น. นําท่านชม พระราชวงัซิตีพ้าเลซ (City Palace) เมืองอุ
ไดปูร ์ หรือ พระราชวงัฤดูหนาว ซึ่งส่วนหน่ึงมีการดดัแปลง
กลายเป็นพิพิธภณัฑ ์เปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ชม พระราชวงัแห่งนี้

ถกูสรา้งขึน้ดว้ยหินแกรนิตและหินออ่น ภายในประดบัประดาดว้ย
กระจกและแกว้หลากสี นับเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่สุดในราชา
สถานเพราะมีพืน้ท่ีกว่าสองหม่ืนตารางเมตร ส่วนของอาคาร
สูงสุดวดัได ้ 30.4 เมตร และยาวเหยียดติดทะเลสาบพิโคล่า 
ปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นท่ีประทบัของราชตระกูล และมีการ
จดัการแสดงวตัถโุบราณท่ีมีค่ามากมาย..หอ้งแสดง Chetak มา้คู่ใจของมหารานา /Courtyard Madan 
Vilas ชมวิวพระราชวงักลางทะเลสาบ /ตําหนักดิลคูสชลัมาฮาล (Dilkhushal Mahal) /หอ้งคนัชกี์บารช์ 
(Kanch Ki Burj) /พระตาํหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือ เพิรล์พาเลซ (Pearl Palace)  

จากน้ัน  นําทา่นเดินทางสู ่สวน Sahelion Ki Bari ชมความงามของสระบวัท่ีกวา้งใหญภ่ายในสวนยงัมีหอ้งน่ังเลน่ท่ี
ประดบัประดาไปดว้ยแกว้และหินสีงดงามมาก และพาทา่นชอ้ปปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองท่ีขึน้ชือ่ของเมืองอไุดปรู ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําท่านชม วดัจกัดิศ (Jagdish Temple) เป็นวดัฮินดูท่ีมีขนาดท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเมืองอไุดปูร ์ มีอายุเกือบ 400 ปี สรา้งในปี ค.ศ. 1651 ในสมยัของ
มหารานาจากตั ซงิหท่ี์ 2 (Maharana Jagat Singh II) เป็นท่ีเคารพนับ
ถือของชาวเมืองเป็นอย่างมาก โดยภายในมีหินสีดําแกะสลกัเป็นรูปจากาน  
นาท ซึง่เป็นภาคหน่ึงชองพระวิษณุ และยงัมีจดุเดน่อยูต่รงการแกะสลกัผนังวดั
เป็นรูปนางอปัสรา และสตัวล์กัษณะต่างๆ อย่างละเอียด โดยภายในวิหารไม่
อนุญาตใหถ้่ายรูปนะคะ แต่ภาพนอกวดัถ่ายได ้ ใกล ้ๆ กบัวดัจกัดิศมีรา้นขาย
สินคา้ท่ีระลึกมากมายหลงัจากท่ีชมวดัเสร็จก็สามารถเดินชอ็ปป้ิงตอ่ไดเ้ลย สมควรแกเ่วลาเดินทางกลบัท่ีพกั 

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ที่พกั ณ Ramada Hotel, Udaipur หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด เมืองอไุดปูร ์ – ชยัปุระ – แอมเบอรฟ์อรท์ 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ (ระยะทาง 390 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ช ัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคารทอ้งถ่ิน 

บา่ย นําทา่นเดินทางตอ่ สู่ เมืองชยัปรุะ  

จากน้ัน นําทา่นชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ (Amber Fort) ท่ีสวยงามตระการตาและย่ิงใหญอ่ยูบ่นยอดเขา 
รอบดา้นมีกาํแพงคลา้ยเมืองจีน พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ เป็นเมืองหลวงโบราณของรฐัชยัปรุะ สรา้งขึน้โดย 
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มหาราชา มนั สิงห ์ (Maharaja  Man Singh) เม่ือ พ.ศ. 
2135 แตส่รา้งเสร็จสมบรูณ ์กอ่นจะยา้ยเมืองหลวงลงมาอยูบ่น
พืน้ราบท่ีชยัปรุะในปี พ.ศ.2270 ป้อมแหง่นี้สรา้งขึน้เพ่ือระวงัภยั
จากศตัรเูรียกไดว้า่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก
และยงัใชเ้ป็นท่ีประทบั เน่ืองจากภายในมีพระราชวงัขนาดใหญ่
ตัง้อยู ่จากพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์สามารถมองเห็น แวะถา่ยรปู 
ชลมา ฮาล (Jal Mahal) หรือ พระราชวงัน้ํา (Water 
Palace) ซึง่ต ัง้เดน่สงา่อยูก่ลางนํ้าอย่างสวยงาม  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ที่พกั ณ Ramada Hotel, Jaipur หรือเทียบเท่า  

วนัที่เกา้ เมืองชยัปุระ – พระราชวงัซิตีพ้าเลซ – หอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์– เมืองอคัรา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทา่นชม พระราชวงัหลวง หรือ พระราชวงัซิตีพ้าเลซ (City Palace) ตัง้อยู่บริเวณถนน Hawa 

Mahal Bazar สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชาไสว จยั ซิงหท่ี์ 2 
จากน้ันก็ไดร้บัการดแูลตอ่เติมโดยมหาราชาของชยัปุระรุ่นต่อๆ มา 
ท่ีสําคญัตอนเริ่มก่อสรา้งพระราชวงั ยงัอยู่ในชว่งท่ีราชวงศโ์มกุล
เขา้มามีอิทธิพลต่อรฐัราชสถานแลว้ สถาปัตยกรรมจึงมีการผสม
ผสนระหว่างแบบราชปุตกบัโมกุล ซึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นท่ีประทบั
ของมหาราชาองคป์ัจจุบนั ซึ่งภายในมี หอดาราศาสตร ์ ยนัตระ 
มันตระของมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ 
พิพิธภณัฑ ์ ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม 
ภาพเขยี  น และท่ีโดนเด่นมากท่ีสุดคือ ฉลองพระองคข์องมหา
ราชา มโธ สิงหท่ี์ 1 ท่ีมีขนาดใหญม่ากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรมั 
รวมถึงหมอ้เงินใบยกัษ ์ 2 ใบหนักราว 345 กม.สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้ผสมผสานกนัระหว่าง
ราชวงศช์ยัปุระกบัโมกุลนิยมใชหิ้นอ่อนแกะสลกัลวดลายประณีต
บรรจง อาทิ นกยงู ดอกไม ้ และพระพิฆเนศไดอ้ยา่งออ่นชอ้ย  
นําท่านชม หอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์ (Jantar Mantar) จดัว่า
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของเมืองชยัปุระ โดยไดร้บัการประกาศ
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2010 สรา้งและ
คิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สิงหท่ี์ 2 ดว้ยทรงมีความสน
พระทยัและพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร ์ จึงไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้งหอดู
ดาวแห่งนี้ขึน้มาพรอ้มๆ กบัการก่อสรา้งพระราชวงัซตีิพ้าเลซ เพ่ือ
ใชดู้ความเคล่ือนไหวของพระอาทิตย ์ พระจนัทร ์ และดวงดาว โดย
หอดดูาวจนัตารม์นัตารแ์หง่นี้ ถือไดว้า่เป็นเครื่องมือสาํคญัในสมยัโบราณ เน่ืองจากจะใชค้ํานวนฤกษเ์วลาใน
การออกรบน่ันเอง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
 

หลงัอาหารออกเดินทางสู่ เมืองอคัรา (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 5-6 ช ัว่โมง) เมืองท่ีเป็นสถาน
ท่ีตัง้อนุสรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกลุ 
อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  ตัง้อยู่ริมแม่นํ้ายมนา ทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย ในรฐัอตุตรประเทศ เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในรฐัอตุตรประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี 19 
ในประเทศอนิเดีย 
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คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

ที่พกั ณ HOTEL RAMADA หรือเทียบเทา่  
 

วนัที่สิบ เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรต์ – เมืองเดลี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. นําท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ส่ิงมหศัจรรย ์

ของโลก สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรม
แห่งความรกัท่ีสวยท่ีสุดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระ
จกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสี
ของพระองค ์ ...ทชัมาฮาลถกูพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ด
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ในสวนริมฝ่ัง
แม่นํ้ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด คือ 
หลมุศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหิน
อ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร 
พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ได ้
รบัคํารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนท่ีวิจิตรและงดงามท่ีสุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มี
ผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื้อท่ีประมาณ 42 
เอเคอร ์ เป็นท่ีตัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมีส่ิงก่อสรา้งอื่น ๆ นาย
ชา่งท่ีออกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวิีตเพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ท่ีสวยกวา่ได ้  

  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจาํเมืองซึง่สรา้งเป็นกําแพงหินทรายสีแดง 
ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อ
เติมกนัเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปล่ียน
จากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกาํแพงสงูกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคั
ราฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่ อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมี
ความสําคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูก

ชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตาม
ตาํนานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวิีตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้นภาพของทชัมา
ฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่
เคยลืม มีบางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถกูฝังรว่มกบัประมเหสี แต่พระองค ์
มีแผนการท่ีจะสรา้งสสุานอีกแหง่ดว้ยหินออ่นสีดาํ เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แตผู่รู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองค ์
ประสงคท่ี์จะถกูฝังเคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล  นําทา่น ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง 
อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินอ่อน ของตกแต่ง
ประดบับา้น 



 
 

 9 | P a g e   

จากน้ัน  นําทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี   

23.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการ THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที ่ TG316  

  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)   

วนัที่สิบเอด็  กรุงเทพฯ 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 
 

หมายเหต ุ :  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปล่ียนแปลง 
การนัดหมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  

2. บริษทัอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเท่ียวไดต้ามรายการ 

 

กําหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดินทาง
ต ัง้แต ่ 16+ ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

20-30 กนัยายน 62 
49,900.- 

9,900.- 
13 – 23 ตุลาคม 62 

27 ธนัวาคม 62 – 6 มกราคม 
63 

52,900.- 

ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ ขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรห์ากมีผูเ้ดินทางไม่
ถึง 10 ท่าน 

 

เงือ่นไขการสํารองที่นั่ง  

กรุณาชาํระเงินมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มสง่สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง หลงัการจองภายใน 3 วนั 

ส่วนที่เหลือชําระท ัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่

กาํหนด  

 **กรณุาแฟกซ ์ ไลน ์ อีเมลลห์ลกัฐานการโอนเงินเพ่ือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของพรอ้มส่ง
หนา้ Passport มาท่ีบริษทัฯ**  
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 **กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 25 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด 
ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข** 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักลา่วจะไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคาร 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
 คา่ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  
 คา่นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางตามท่ีสายการบินกาํหนด (25 กิโลกรมั) 
 คา่โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 รถโคช้ปรบัอากาศ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุ และค่านํ้าด่ืมบนรถ วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาทต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกินหา้แสนบาท) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต (สาํหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สาํหรบัหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านั้น (ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ รวม 50 USD ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น

กาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งท่ีไม่ใชเ่ทศกาล หรือวนัหยดุยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรือวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด** 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วนัจนถึงวนัเดินทางจริง คิดคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบิน หอ้งพกัโดยตรง หรือผ่านตวัแทนใน

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินโปรโมช ัน่ หรือเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมดัจาํ หรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักทอ่งเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 

สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอ
แนะนําใหนั้กท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกว่า ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ 
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(Trade Fair )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสมตาม โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทาง
เป็นสาํคญั กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทาง
ได ้ 

**กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) กระเป๋า
ถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั)**   

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 7 ขอ้ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมือง
ของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวไดเ้พ่ือความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบินโดยจะยึดประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

6. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 16 ทา่นทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

7. ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกําหนด 

** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ มิฉะนั้น
ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้** 

เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 
 

เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเทีย่วอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว (2 รปู พืน้หลงัสีขาว) 
 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
 สาํเนาหน้าวีซา่ทีเ่คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและความ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลตามความจริง  เพื่อเป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการยื่นขอวีซา่อินเดีย 
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ชื่อ-นามสกลุ

(ภาษาไทย).................................................................................................................... ................................................... 

ชื่อ-นามสกลุเดิม (ในกรณีที่มีการเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................... ..................................... 

2. สถานท่ีอยู่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………................ 

รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................เบอร์มือถือ………………………………………… .......... 

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สผิีว………………………………………………………………......... 

4. ชื่อและนามสกลุบดิา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบดิา............................... สถานท่ีเกิดบดิา..………………………....... 

5. ชื่อและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบดิา............................. สถานท่ีเกิดมารดา………………………......... 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของคู่สมรส 

ชื่อคู่สมรส/สกลุ................................................................................................วนั/เดือน/ปี............................................................. 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส.........................................หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบสุกุลเดิม............................................................................. 

กรณี หย่าร้าง/เสยีชีวิต กรุณาระบ.ุ............................................................................................................................ ...................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจ้งชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 

กรุณาระบคุวามสมัพนัธ์..................................................................................................................................................................  

8. กรณีเป็นพนกังานบริษัท/เจ้าของกิจการ (ชื่อสถานท่ีท างาน ภาษาองักฤษ)..................................................................................

ระบตุ าแหน่ง………………………………………………..................................................................................................................  

ที่อยู่ที่ท างาน...................................................................................................................... ........................................................ 

รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรที่ท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ..................................  

9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................... ..................................  

(ภาษาไทย)............................................................................................................................. ....................................................... 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อื่นๆ………………… 
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10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม ่ เคย                  ไม่ เคย 

 หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุณาระบวุนั/เดือน/ปี …………….............……............ที่ออกจากอินเดียลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศที่ท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจบุนัให้ครบถ้วน.............................................................. ............... 

ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซา่ อินเดีย 

ถา่ยหรือแสกนสีหน้าพาสปอรต์ และรูปถา่ย หน้าตรง 2x2 น้ิว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 

 

 

 


