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สมัผสัดนิแดนแห่งราชา  เจาะลกึรฐัราชสถาน  ชมอนุสรณค์วามรกั ทชัมาฮาล 

- นครสชีมพู เมอืงชยัปุระ  พระราชวงัสายลม แอมเบอรฟ์อรต์ ซติีพ้าเลส 
- นครสทีอง เมอืงจยัแซลเมยีร ์ขีอู่ฐ ชมววิยามเย็นทีท่ะเลทาร ์
- นครสฟ้ีา เมอืงจอ๊ดปูร ์ ชมป้อมเมหร์านการห ์พระราชวงัมหาราชาแห่งจอ๊ดปูร ์
- นครสขีาว เมอืงอุไดปูร ์ ชม City Palace เมอืงแหง่ความโรแมนตกิ 
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 (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยอยู่ 1.30 ช ัว่โมง) 

รายการเดนิทาง  
วนัที-่1 วนัศุกรท์ี ่8 พฤศจกิายน 2562 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา (ประเทศอนิเดยี) 
- L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3-4 Row D เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ  
  Thai Airways โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  
07.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเดล ีโดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 323  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดล ี(Delhi Airport / Indira 

Gandhi International Airport) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั
สมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ 

จากน้ัน เดนิทางสู่ อาศรธัาม (Akshardham) หรอื อกัชารด์มั (ปิดทุกวนัจนัทร)์ เป็นวดัฮนิดูที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก สถานทีท่ีน่่าเลือ่มใสของ
มหาชนทัว่ประเทศอนิเดยี ในอนิเดยีมวีดั
ลกัษณะเชน่นีอ้ยู่มากแต่ในทีสุ่ด เป็นววดัฮนิดู
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยเหตุผลคอืเป็นวดัใหญ่
ทีสุ่ดสรา้งโดยเอกชนและถอืว่าเป็นวดัฮนิดูที่
ใหญ่ทีสุ่ด เพราะมบีรเิวณกวา้งมากถงึ 86,342 
ตารางฟุต วดันีม้คีวามอศัจรรยม์ากมาย สรา้ง
ดว้ยหนิทรายสชีมพู แกะสลกั และปูพืน้ดว้ยหนิ
อ่อน มยีอดโดมเป็นหนิทรายชมพูแกะสลกัตวั
โดมสูง 72 ฟุต มเีสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศยีรคชสารจ านวน 148 เศยีร 
ดา้นในบรรจุเทพเจา้ฮนิดูแกะสลกักว่า 20,000 องค ์ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปีเท่าน้ัน โดยท่านประมุข
สวามมีหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพยีงคนเดยีวเป็นสถาปัตยกรรมฮนิดูท ีเกา่แกท่ีสุ่ดกอ่สรา้งโดย
ชา่งอาสาสมคัรมทีัง้นักบวชชา่งศลิปะรวมถงึนักแสวงบุญทุกคน 

 น าท่านผ่านชม ราชปาตภิาวนั ทีพ่ านักของประธานาธบิด ี(Presidential Palace หรอื 
Rashtrapati Bhavan) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสานกบัแบบตะวนัตกทีม่ขีนาด
ใหญ่โต และซบัซอ้นแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในทีพ่ านักของประธานาธบิดทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอ ทีพ่ านัก
ของประธานาธบิดอีนิเดยี (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลเีป็นหน่ึงในบา้นพกัของประมุข
แห่งรฐัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก อาคารมขีนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) 
มสีีช่ ัน้และ 340 หอ้ง ตัง้อยู่บนพืน้ที ่130 เฮกตาร ์(320 เอเคอร)์ ณ ใจกลางของเมอืง รูปแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานคตนิิยมแบบโมกุลและยุโรปในลกัษณะอนัมเีสน่หน่์าทึง่ น าท่านชม 
ประตูเมอืงอนิเดยี (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลก
คร ัง้ทีห่น่ึง จุดไฟ อมรชวีนิบูชาวญิญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบ
จนปัจจุบนั มชี ือ่จารกึไวท้ีแ่ผ่นหนิ 85,000 ชือ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงอคัรา (Agra) ระยะทาง 237 กม. ประมาณ 4.30 ช ัว่โมง 

เมอืงอคัราทีเ่ป็นสถานทีต่ ัง้อนุสรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็น
ศูนยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกุล อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งั
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เรยีกว่า "ฮนิดูสถาน"  ตัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอุตตร
ประเทศ เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในรฐัอุตตรประเทศ และเป็นอนัดบัที ่19 ในประเทศ
อนิเดยี 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
 

ทีพ่กั ณ Hotel Amar, Agra หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที-่2 วนัเสารท์ี ่9 พฤศจกิายน 2562 
เมอืงอคัรา (Agra) - เมอืงชยัปุระ (Jaipur)  

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) สิง่มหศัจรรยข์องโลก สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วยทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดิ
โมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่
มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ัง
แม่น ้ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีช ือ่เสียงที่สุด 
คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซ ึง่ถูกสรา้ง
ดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบัลวดลายเคร ือ่ง
เพชร พลอย หิน โมราและเคร ือ่งประดบัจากมิตร
ประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่
วิจิตรและงดงามทีสุ่ด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร 
สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 
คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมเีนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของ
มสัยิด มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นายชา่งที่
ออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ อกี 

  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็น
ป้อมปราการประจ าเมอืงซ ึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี
แดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคั
รา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้ง
ต่อเตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จ
ฮาน กษตัรยิอ์งคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกุล ซ ึง่
ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็น
พระราชวงั มกี าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 
กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะ
หอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนี้
ท่านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูก
กกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสดุทา้ยของ
ชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และ
สิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถู์กฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่
พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝัง
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รว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหนิอ่อนสดี า เพือ่เป็นสสุาน
ของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน ออกเดนิทางไปยงัเมอืงจยัปูร ์(Jaipur) ระยะทาง 240 กม. ประมาณ 4.40 ช ัว่โมง 

 เมอืงชยัปุระ เป็นเมอืงหลวง และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรฐัราชสถาน อกีทัง้เป็นเมอืงที่
มกีารวางผงัเมอืงทีย่อดเยีย่มทีสุ่ด สิง่ปลูกสรา้งโดยเฉพาะในบรเิวณตวัเมอืงเกา่น้ันไดร้บัการ
ทาสใีหเ้ป็นสชีมพู แต่คน  ส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสสีม้แดงมากกว่า สาเหตุทีเ่มอืงนีถู้กทาสชีมพู 
ในสมยัของมหาราชา Ram Singh อนิเดยียงัเป็นเมอืงขึน้ขององักฤษ เพือ่ตอ้นรบักษตัรยิ ์
Edward VII จากสหราชอาณาจกัร (ในสมยัทีด่ ารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เมือ่ปี 
ค.ศ.1853 จงึมรีบัสัง่ใหร้าษฎรทาสบีา้นเรอืนเป็นสชีมพู เพือ่เป็นการถวายพระเกยีรตแิด่
กษตัรยิเ์จา้อาณานิคม จยัปูรใ์นอดตี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก ทัง้ดา้นวตัถุและ
วทิยาการสถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อม 

ค ่า                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
ทีพ่กั ณ Nirwana Hometel Hotel, Jaipur หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัที-่3 วนัอาทติยท์ี ่10 พฤศจกิายน 2562 

เมอืงชยัปุระ (Jaipur)  
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ 

(Amber Fort) ทีส่วยงามตระการตาและ
ยิง่ใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบดา้นมกี าแพงคลา้ย
เมอืงจนี พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ เป็นเมอืง
หลวงโบราณของรฐัชยัปุระ สรา้งขึน้โดย มหา
ราชา มนั สงิห ์(Maharaja  Man Singh) 
เมือ่ พ.ศ. 2135 แต่สรา้งเสรจ็สมบูรณ ์กอ่นจะยา้ยเมอืงหลวงลงมาอยู่บนพืน้ราบทีช่ยัปุระในปี 
พ.ศ.2270 ป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้เพือ่ระวงัภยัจากศตัรูเรยีกไดว้่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตร ์
เป็นอย่างมากและยงัใชเ้ป็นทีป่ระทบั เน่ืองจากภายในมพีระราชวงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ จาก
พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์สามารถมองเห็น แวะถ่ายรูป จาล มาฮาล (Jal Mahal) หรอื 
พระราชวงัน ้า (Water Palace) ซ ึง่ตัง้เด่นสง่าอยู่กลางน ้าอย่างสวยงาม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัหลวง หรอื พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) ตัง้อยู่บรเิวณ

ถนน Hawa Mahal Bazar สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชา
ไสว จยั ซงิหท์ี ่2 จากน้ันก็ไดร้บัการดูแลต่อเตมิโดยมหา
ราชาของชยัปุระรุ ่นต่อๆ มา ที่ส าคญัตอนเร ิม่ก่อสรา้ง
พระราชวงั ยงัอยู่ในชว่งทีร่าชวงศโ์มกุลเขา้มามอีทิธพิล
ต่อรฐัราชสถานแลว้ สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสน
ระหว่างแบบราชปุตกบัโมกุล ซ ึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นที่
ประทบัของมหาราชาองคปั์จจุบนั ซ ึง่ภายในม ีหอดารา
ศาสตร ์ยันตระ มันตระของมหาราชา ไสว สิงหท์ี่ 2 
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ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยี  
น และทีโ่ดนเด่นมากทีสุ่ดคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ขีนาดใหญ่มาก
และฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 
ใบหนักราว 345 กม.สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนีผ้สมผสานกนัระหว่างราชวงศช์ยัปุระ
กบัโมกุลนิยมใชห้นิอ่อนแกะสลกัลวดลายประณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพฆิเนศ
ไดอ้ย่างอ่อนชอ้ย  
น าท่านชม หอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์(Jantar Mantar) จดัว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญั
ของเมืองชยัปุระ โดยไดร้บัการประกาศจากองคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2010 สรา้งและ
คดิคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สงิหท์ี ่2 ดว้ยทรง
มีความสนพระทยัและพระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตร ์
จึงไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี้ขึน้มาพรอ้มๆ 
กบัการก่อสรา้งพระราชวงัซติีพ้าเลซ เพื่อใชดู้ความ
เคลื่อนไหวของพระอาทิตย ์พระจนัทร ์และดวงดาว 
โดยหอดูดาวจันตารม์ันตารแ์ห่งนี้ ถือไดว้่า เป็น
เคร ือ่งมอืส าคญัในสมยัโบราณ เน่ืองจากจะใชค้ านวนฤกษเ์วลาในการออกรบน่ันเอง  

ค ่า                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
ทีพ่กั ณ Nirwana Hometel Hotel, Jaipur หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 
วนัที-่4 วนัจนัทรท์ี ่11 พฤศจกิายน 2562 

เมอืงชยัปุระ (Jaipur) – เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) 
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชมแวะ พระราชวงัแหง่สายลม  “Hawa 
Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก) หรอื Palace of the wind 
ซึง่เป็นหน่ึงในหลายพระราชวงัทีอ่ยู่ในก าแพงเมอืงของนครสี
ชมพูแห่งนี ้ไม่ได ้พระราชวงัสายลมเคยเป็นฮาเรม็ ของมหา
ราชา มลีกัษณะเป็นอาคาร 5 ช ัน้ สรา้งดว้ยหนิทรายออก
แดงคลา้ยสปีูนแหง้ เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตล ์
เปอรเ์ซยีกบัโมกุล ทีส่วยเด่น คอื ลวดลายฉลุหนิตาม
หนา้ต่าง ชอ่งระบายอากาศทีบ่รรดา นางสนมในวงัใชเ้ป็น ทีแ่อบดูชวีติ ความเป็น อยู่ของ
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สามญัชนทัว่ไป และประโยชนอ์กีอย่างคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมชีอ่งหนา้ต่าง จ านวนมาก
ถงึ 152 ชอ่งอยู่บรเิวณตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) ระยะทาง 165 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง สมยัอดตียงัไม่มเีมอืงบคิาเนอร ์บรเิวณนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของ Mawar Land 
of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยงัตอ้งใชผ่้านไปมา จงึมโีจรหลายกก๊ ยดึครอง
พืน้ทีห่ย่อมเล็กหย่อมนอ้ย และยงัไม่มใีครครอบครองดนิแดนแห่ง เจา้ชาย Rao Bika แห่ง
แควน้โยธปุระ (จอ๊ดปูร)์ เกดิความนอ้ยใจในค าพูดพระบดิาจงึตดัสนิใจมุ่งหนา้เดนิทางกอ่นลง
หลกัปักฐานต่อสูก้บัพวกโจร น าความรม่เย็นเขา้มาสู่ดนิแดนแห่งความตาย จนชาวบา้น
ทอ้งถิน่เขา้รว่มในการต่อสูก้บัพวกโจรจนทา้ยสุดเมอืงบคิาเนอรถู์กตัง้ขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน น าท่านชม ป้อมสแีดงแหง่เมอืงบคิาเนอร ์หรอื ป้อม

จูนนาการ ์(Junagarh Fort) คอื วงัมหาราชาทีอ่ยู่ใน
สภาพดสีุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 
ถูกสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชน
พืน้เมอืง จนสามารถตัง้ถิน่ฐาน แมผ่้านการรุกรานจาก
มหาโมกุลหลายคร ัง้ แต่ทะเลทรายทีอ่ยู่รอบดา้น รวมทัง้
ความกลา้หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืงอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน 
เชน่ Chandra Mahal (ต าหนักจนัทรา) Hawa Mahal (ต าหนักวายุ) เพือ่ใชป้ระโยชนด์า้น
ต่างๆ ใกลป้ระตูสุรยิา (Sun gate) ณ ป้อมปราการ Junagarh ท่านจะพบฝ่ามอืจารกึ บ่ง
บอกถงึหญงิผูส้มคัรใจท าพธิ ี“สต”ี 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ทีพ่กั ณ Maharaja Ganga Mahal Hotel, Bikaner หรอืเทยีบเท่า  

 
 
 

วนัที-่5 วนัองัคารที ่12 พฤศจกิายน 2562 
เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) – เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer) หรอืเมอืงสทีอง (Golden City) 

ระยะทาง 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง เมอืงจยัแซลเมยีร ์เมอืงทีไ่ดร้บั
สมญานามว่า “นครสทีอง” ตัง้อยู่บนทีร่าบสูง กลางทีร่าบทะเลทรายธาร ์มกี าแพงสูงใหญ่ดู
โอฬาร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีอ่ยู่ทางตะวนัตกสุดของ
แควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางการคา้ที่

ส าคญัระหว่างอนิเดยีกบัตะวนัออกกลาง นครแห่งนี้

กอ่สรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืงเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ยาม
ตอ้งแสงอาทติยอ์สัดงทีไ่ลล้งบนพืน้ผวิของหนิเหล่านีก็้จะ
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอรา่มตาและน่ีคอืทีม่าของสมญา 
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“นครสทีอง” ดว้ยเหตุทีจ่ยัแซลเมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคญัส่งผลใหพ่้อคา้วาณิชยใ์น
ตระกูลดงัหลายคนร า่รวยกนัอย่างมหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญ่โต
มโหฬาร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน เดนิทางถงึ เมอืงจยัแซลเมยีร ์น าท่านชม บาดาแบก (Bada Bag) ศาลากลางน ้าทีส่รา้ง

โดยมหาราชาวาลกาดซ ีชม ทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake)โอเอซสิขนาดมหมึา
ท่ามกลางทะเลทีส่รา้งโดยมหาราชาวาลกาดซรีาว ค.ศ.ที ่14 ซ ึง่ทะเลสาบนีเ้ป็นแหล่งน ้าที่

ส าคญัของเมอืงจยัแซลเมยีร ์รอบๆ ทะเลสาบจะมวีดัเล็กๆ  
ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   

 ทีพ่กั ณ The Desert Tulip Hotel, Jaisalmer หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่6 วนัพุธที ่13 พฤศจกิายน 2562 
เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อม
ปราการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ท่ามกลางทะเลสาบ สรา้งโดย 
Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทติ
รกูีฏ โดยป้อมนีถ้อืว่าเป็นป้อมทีเ่กา่แกล่ าดบัที2่ของรฐัราช
สถานชมความสวยงามของปราสาททรายทีต่ ัง้ตระหง่าน
ท่ามกลางทะเลทรายภายในป้อมมบีา้นพกัของชาวบา้นที่
พ านักอยู่อาศยัมานานนับรอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพ
ของเมอืงจยัแซลเมยีรโ์ดยรอบ ชม Nathmalji Ki 
Haveli บา้นเสนาบด ีสูง 5 ช ัน้ ทีส่รา้งราว ค.ศ.ที ่19 โดย Lalu และ Hathi 2 พีน่อ้งศลิปิน
และสถาปนิกเอก ทีส่รา้งอย่างวจิติรบรรจง ดว้ยการฉลุลายผนังอย่างละเอยีดอ่อน ชม 
Patwon-ki-Havaliทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงจยัแซลเมยีร ์ซ ึง่ภายในจะจดัแสดงสิง่ของเคร ือ่งใช ้
ต่างๆ พรอ้มทัง้มรีา้นขายของ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายธาร ์(Thar Desert) ห่าง

จากตวัเมอืงออกไปราว 42 กโิลเมตร เป็นอกีหน่ึงสถานที่
ท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัในจยัแซลเมยีรใ์หท่้านสมัผสักบัการขีอู่ฐ
สู่ทะเลทรายธาร ์ชม Sam Sand Dunes เนินทรายแห่งนี ้
เป็นที่ซ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงาม
เกนิบรรยายจนได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ทีพ่กั ณ The Desert Tulip Hotel, Jaisalmer หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่7 วนัพฤหสับดทีี ่14 พฤศจกิายน 2562 

เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) - เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) 
B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) เมอืงสีฟ้า (Blue City) ระยะทางประมาณ 
285 กโิลเมตรใชเ้วลาประมาณ 6-7 ช ัว่โมง เมอืงโรแมนตกิแห่งนครสีฟ้า หรอื เมอืง
โยธะปุระ ถอืเป็นเมอืงเก่าแก่ของพวกราชบุตรเป็นตน้ก าเนิดของอกีหลายราชวงศเ์ชน่ราชา
แห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแห่งจอ๊ดปูรค์วามเกา่ท าใหเ้มอืงนีม้มีนตข์ลงัเป็นศูนยก์ลางของ
ราชาสถานตัง้แต่อดตีกาลนานหลายรอ้ยปี 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชมนครสฟ้ีา เมอืงแห่งนักรบทีแ่กรง่กลา้จากหนา้ประวตัศิาสตรข์องชาวราชปุต ชม 

ป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort) ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ขอพระราชวงัมหาราชาแห่งจอ๊ดปูร ์
ตัง้อยู่บนเขาสูงจากพืน้ 125 เมตร มกี าแพงลอ้มรอบ
ยาวกว่า 5 กม. นับเป็นป้อมปราการทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงในอนิเดยี ชมพระราชวงัทีม่กีารแกะสลกัลวดลาย
อย่างน่าอศัจรรย ์โดยเฉพาะชอ่งพระแกลแห่งวงัชโร
คาส อนัอ่อนหวานงดงามดว้ยลวดลายของพรรณ
พฤกษา จ าหลกัจากหนิทราย ต าหนักมุกโมตมิาฮาล  
ต าหนักแกว้ ซสีมาฮาล  

  น าท่านชม อนุสรณส์ถานจาสวานตธ์าดา (Jaswant Thada) ทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อน 
หลงัคาทรงปรางคป์ราสาท ประดบัโดยหนิอ่อนขนาดเล็กทีเ่รยีกว่าฉัตรโีดยรอบร าลกึถงึมหา
ราชาจาสวานตซ์งิหท์ี ่2 ชมพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัลิ า้
ค่าขา้วของเคร ือ่งใชข้องมหาราชาราชปุต น าท่าน
สมัผสันครสฟ้ีา สมัผสัวถิชีวีติของชาวบา้น เลอืกซือ้
ของพืน้เมอืงของทีร่ะลกึในตลาดบารซ์ารโ์บราณ ซึง่
เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นคา้ขายของเหล่าขบวน
คาราวานมาแต่อดตี ตัง้อยู่กลางใจเมอืงจอ๊ดปูร ์แหล่ง
ศลิปะ หตัถกรรม เคร ือ่งเงนิ  ก าไล ผา้มดัยอ้มสสีด 
เคร ือ่งหนังมากมาย  

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
ทีพ่กั ณ The Fern Residency, Jodhpur หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่8 วนัศุกรท์ี ่15 พฤศจกิายน 2562 
เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) - เมอืงรานัคปูร ์(Ranakpur) - เมอืงอุไดรปู์ร ์ 

(Udaipur) 

B L D 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur) ระยะทาง 

280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 
 ระหว่างทาง แวะชม เมอืงรานคัปูร ์(Ranakpur) ชม วดัเชน (Jain 

Temple, Ranakpur Temple) เป็นวหิารของศาสนา
เชน หน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยแ์ห่งอนิเดยี สรา้งโดยคหบด ี
Dharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น ภายใน ประกอบดว้ย
หอ้งโถงกว่า 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ  
1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกัลว  ดลายอย่างงดงาม
มาก คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลกักว่า 3,000 ตารางเมตรทัง้หมด
ถูกเก็บรกัษาไวอ้ย่างดเียีย่ม เมือ่สรา้งวดันี ้จ าเป็นตอ้งสรา้ง
เมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศยัของคนงานนับหมืน่ เมอืงดงักล่าว
ตัง้ช ือ่ว่า "รานัคปูร"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ มหารานา แห่งราชา
อาณาจกัร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวดั 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงอุไดรปู์ร ์ซ ึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน และตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งทีส่องของอาณาจกัร Mewar อุไดปูรเ์ป็นเมอืงทีข่ึน้ชือ่
ดา้นความโรแมนตกิและเพยีบพรอ้ม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวงัและน ้าพุที่
สวยงามเรยีกขานกนั Jewel of Mewar, Udaipur ไดก้อ่ตัง้ขึน้โดยมหาราชาใจสงิหใ์น
ศตวรรษที ่16  เมอืง Udaipur รบัรองสามทะเลสาบใหญ่ 
Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถาน
อนิเดยี  ในทะเลสาบ Pichhola ยนืที ่mandir เป็น
พระราชวงัทีม่ชี ือ่เสยีงในยุคราชวงศ ์ ถูกปกครองโดย 
Sisodias ส าหรบัปี 1200  Udaipur เป็นหน่ึงในทีสุ่ดลงั
จากทีห่าแหล่งท่องเทีย่วของราชาอนิเดยีจะเรยีกว่า City of 
Lakes  ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้หลายภาษาฮนิดไีดถู้กยงิใน
สถานทีง่ดงามของ Udaipur India  ตัง้อยู่ท่ามกลาง 
Aravalli Hills ของราชาอนิเดยีและทะเลสาบสฟ้ีาใสของ Udaipurใหภ้าพทีส่มบูรณแ์บบ
ฉากหลงั  น าท่าน ล่องเรอืบนทะเลสาบพคิโคลา (Pichola Lake) ชมทวิทศันร์อบ
ทะเลสาบทีม่ฉีากเป็นมหาราชวงัอย่าง เชน่ Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทติยก์ระทบวงัที่
ท าดว้ยหนิอ่อนจบัแสงแดดยามเย็นเป็นสทีองและสะทอ้นใหเ้กดิภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม  

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
 

  ทีพ่กั ณ Golden Tulip Hotel, Udaipur หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่9 วนัเสารท์ี ่16 พฤศจกิายน 2562 
เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur)  

B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) เมอืงอุไดปูร ์หรอื พระราชวงัฤดูหนาว 
ซ ึง่ส่วนหน่ึงมีการดดัแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ ์
เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชม พระราชวงัแห่งนีถู้กสรา้ง
ขึน้ดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับ
ปร ะดาด ้วยกร ะจกและแกว้หลากสี  นั บ เ ป็น
พระราชวงัที่ใหญ่สุดในราชาสถานเพราะมีพืน้ที่
กว่าสองหมืน่ตารางเมตร ส่วนของอาคารสูงสุดวดั
ได ้30.4 เมตร และยาวเหยียดตดิทะเลสาบพิโคล่า 
ปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นที่ประทบัของราชตระกูล 
และมกีารจดัการแสดงวตัถุโบราณทีม่ค่ีามากมาย..
ห ้อ ง แ ส ด ง  Chetak ม ้า คู่ ใ จ ขอ ง มห า ร า น า 
/Courtyard Madan Vilas ชมวิวพระราชวังกลางทะเลสาบ /ต าหนักดิลคูสชลัมาฮาล 
(Dilkhushal Mahal) /หอ้งคนัชก์บีารช์ (Kanch Ki Burj) /พระต าหนักโมตมิาฮาล (Moti 
Mahal) หรอื เพริล์พาเลซ (Pearl Palace)  

  น าท่านเดนิทางสู ่สวน Sahelion Ki Bari ชมความงามของสระบวัทีก่วา้งใหญ่ภายในสวน
ยงัมหีอ้งน่ังเล่นทีป่ระดบัประดาไปดว้ยแกว้และหนิสงีดงามมากและพาท่านชอ้ปปป้ิงสนิคา้
พืน้เมอืงทีข่ึน้ช ือ่ของเมอืงอุไดปูร ์

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน น าท่านชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวดัฮนิดูที่

มขีนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงอุไดปูร ์มอีายุเกอืบ 400 ปี สรา้ง
ในปี ค.ศ. 1651 ในสมยัของมหารานาจากตั ซงิหท์ี ่2 
(Maharana Jagat Singh II) เป็นทีเ่คารพนับถอืของ
ชาวเมอืงเป็นอย่างมาก โดยภายในมหีนิสดี าแกะสลกัเป็นรูป
จากาน  นาท ซ ึง่เป็นภาคหน่ึงชองพระวษิณุ และยงัมจีุดเด่น
อยู่ตรงการแกะสลกัผนังวดัเป็นรูปนางอปัสรา และสตัว ์
ลกัษณะต่างๆ อย่างละเอยีด โดยภายในวหิารไม่อนุญาตให ้
ถ่ายรูปนะคะ แต่ภาพนอกวดัถ่ายได ้ใกล ้ๆ กบัวดัจกัดศิมรีา้น
ขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายหลงัจากทีช่มวดัเสรจ็ก็สามารถ
เดนิชอ็ปป้ิงต่อไดเ้ลย สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัทีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ทีท่ีพ่กั ณ Golden Tulip Hotel, Udaipur หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่10 วนัอาทติยท์ี ่17 พฤศจกิายน 2562 

เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur) - เมอืงชยัปุระ (Jaipur) 
B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur) ระยะทาง 399 กม. ประมาณ 7 ช ัว่โมง 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (ระหว่างทาง) 
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ระหว่างทาง  แวะถ่าย ประตูปาตรกิา (Patrika Gate) คอืประตูเมอืง
ล าดบัที ่9 ของนครชยัปุระ ตัง้อยู่บรเิวณ วงเวยีนจาวาฮาร ์
(Jawahar Circle) ดว้ยความทีเ่ป็นประตูเมอืงล าดบัที ่9 ซ ึง่
เป็นเลขศกัดิส์ทิธิ ์การสรา้งประตูนี้ ้จงึมกีารระดมความคดิใน
การสรา้งใหต้รงตามปร ะเพณีโบราณของเมอืง ท าใหป้ระตู
ปาตรกิา ม ี9 โดม ม ี7 ซุม้ประตู แต่ละซุม้มภีาพวาดสสีนั
สวยงาม บอกเล่าประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถานส าหรบั
นักท่องเทีย่ว และนับเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยมาก 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  
 จากน้ัน  น าท่านเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงชยัปุระ สูส่นามบนิเมอืงชยัปุระ  
วนัที-่11 วนัจนัทรท์ี ่18 พฤศจกิายน 2562 

เมอืงชยัปุระ (Jaipur) อนิเดยี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
- - - 

02.15 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 2344 
  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง)   
08.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 
 

หมายเหตุ :  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน า
การเปลีย่นแปลง การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัด
หยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุให ้
ตอ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ 

อตัราคา่บรกิาร 

08-18 พฤศจกิายน 62      ราคา  49,900.-  (พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 11,000 บาท) 
ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 

การส ารองทีน่ั้ง 

1. กรุณาช าระมดัจ า 15,000 บาท หลงัการจองภายใน 3 วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และส าเนาหนา้หนังสือ
เดนิทาง  

2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนที่
เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร** 

ค่าบรกิารรวม 
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1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั) 
4. คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนทารถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย  

หมายเหต ุ: ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ ทัง้นีอ้าจมสีาเหตเุชน่ ชว่งเทศกาล , ราคา
น ้ามนัทีส่งูขึน้ตามภาวะตลาดโลก 

ค่าบรกิารไม่รวม  

1. คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
4. คา่วซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. คา่น ้าหนักเกนิพิกดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั  
8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
9. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ ท่านละะ 50 USD  
10. คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยดุยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า
ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
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**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้** 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ชดุ ตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความ 

ตวัอย่างเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 

ถา่ยหรอืสแกนสหีน้าพาสปอรต์ และรูปถา่ย หน้าตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 
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กรุณากรอกขอ้มูลตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มูลทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

 

1. ช ือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ)   
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์อืถอื…………………………………………  

3. รปูพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีวิ……………………………………………………………… 

4. ช ือ่และนามสกลุบดิา................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... สถานทีเ่กดิบดิา..………………………. 

5. ช ือ่และนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................. สถานทีเ่กดิมารดา……………………… 

6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของคูส่มรส) 

 ชือ่คูส่มรส/สกุล..............................................................วนั/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคู่สมรส......................................... 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกุลเดมิ................................................................................................................................................ 

 กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบุ................................................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรณุาระบคุวามสมัพนัธ.์................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษิทั/เจา้ของกจิการ 

    (ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน.............................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรทีท่ างาน..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

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

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท                อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่น หรอืไม่ เคย                  ไม่เคย 

หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี………….............……............ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 


