
 
 

ดนิแดนมหาราชา..ราชาสถาน 
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ราชาสถาน ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตก

ของรัฐติดกับประเทศปากีสถาน ทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทาง

ตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใต้ติดกับรัฐคุชราต ทางใต้

ของรัฐราชสถาน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ 400 กิโลเมตร มีเทือกเขา 

Aravalli ซึ่งแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็น

ทะเลทรายปกคลุม 2 ใน 3 ของรัฐ และฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ 
นครสแีดง นครสทีอง นครสชีมพู นครสฟ้ีา 

****พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว**** 

สดุยอดโปรแกรม...เทีย่วครบสตูร!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

1 – 11 ธนัวำคม 2561 64,900  59,900.- 
26 ธนัวำคม 2561 – 5 มกรำคม 2562 64,900  59,900.- 

25 มกรำคม – 4 กุภำพนัธ ์2562 64,900  59,900.- 
15 – 25 กุภำพนัธ ์2562 64,900  59,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ นิวเดลี BKK - DEL AI 333 08.55 - 12.00 
วนัท่ี 10 อุไดปูร ์ มุมไบ UDR - BOM AI 644 16.40 – 18.10 
วนัท่ี 11 มุมไบ กรุงเทพฯ BOM - BKK AI 330 01.50 – 07.45 



 

 

 
 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงเดลี-เมืองจยัปูร ์  

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคำนเ์ตอรส์ำย

กำรบิน แอรอ์ินเดีย ชั้น 4 ประตทูำงเขำ้ที่ 10 แถว W  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

08.55 น. ”เหิรฟ้าสูก่รุงเดลี” ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี AI-
333 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง บริการอาหารเชา้บนเคร่ือง) 

12.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถ่ิน 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดินทางไปรบัประทานอาหาร  

 

12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองจยัปูร ์(JAIPUR) หรือ “นครสีชมพู” ซ่ึงเป็น

เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในแควน้ราชาสถาน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   
 THE CRIMSON PARK HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ JAIPUR 
วนัที่ 2 เมืองจยัปูร ์ซิตี้ ทวัร ์  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่าน ชมเมืองจยัปูร  ์หรือนครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีว่า จัยปูร ์

หรือ จยัเปอร ์ท่านมหาราชา ไสว ชยั สิงห ์ท่ี 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผูส้รา้ง
ขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีออกแบบวางผังเมืองไดส้วยงาม 
จยัปรูเ์ป็นเมืองหลวงของรฐัราชสถานไดช่ื้อว่า นครสีชมพู (Pink City) เพราะใน
สมยัท่ีมหาราชา ราม สิงห ์เป็นกษัตริยป์กครองเมืองจยัปูรเ์วลาน้ันอินเดียเป็น

เมืองขึ้ นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจา้ชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จ

ประพาสเมืองจยัปูร ์มหาราชา ราม สิงห ์สัง่ใหป้ระชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง

ทาสีบา้นเรือนดว้ยสีชมพ ู(อมสม้) ทั้งเมืองเพ่ือถวายการตอ้นรบัจัยปูรจึ์งไดช่ื้อว่า

นครสีชมพแูต่น้ันเป็นตน้มา  
 
จากน้ัน น าท่านขึ้ น ชมพระรำชวังแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) ซ่ึงเดิมเคย
เป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงต าแหน่งเดิมท่ีเคยเป็น
ป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 มาก่อน สรา้งขึ้ นโดยมหาราชาแมนสิงห ์ในปี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 
 

ค.ศ. 1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห ์ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ี
ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บน
เนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบ้ืองล่าง แวดลอ้มดว้ยชุมชนของเขตเมืองเก่า 
ทศันียภาพเมื่อมองลงมาจากป้อมเป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจมาก 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  
 น าท่านชม ซิตี้ พำเลช (Jaipur City Place) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1 ใน 7 ของใจ

กลางเมือง สร้างตั้ งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเร่ือยมาเป็น

สถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ท่ีแสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบัน

เปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์แสดงของใชส้่วนพระองคข์องมหาราชาแห่งเมืองจยัปรู ์แมยุ้ค

น้ีจะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งน้ีก็ยงัเป็นสมบติัส่วนพระองค ์
และชาวเมืองจยัปูรบ์างส่วนก็ยงันับถือพระองคอ์ยู่แมพ้ระองคจ์ะไม่มีอ านาจใดๆ 

ท่ีปากทางเขา้ซิต้ีพาเลส มีหอดูดาว จนัทรำแมนทำร ์(Jantar Mantar) สรา้งใน
ปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสิงห์ พระองคย์งัทรงเป็นกษัตริยนั์กดาราศาสตร์ 
จึงทรงสรา้งหอดูดาวและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ไวม้ากมาย เรียกว่า 

Jantar Mantar ไม่ใช่แค่ 1 แห่งแต่มีถึง 5 แห่ง อีก 4 แห่งอยู่ ท่ี  Delhi, Ujjain, 
Varanasi และ Matura แต่ท่ีใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดอยู่ท่ีน่ี นาฬิกาแดด สูงถึง 28 
เมตร ท่ียงัเท่ียงตรงอยู่ บอกเวลาท่ีเมืองจัยปูรโ์ดยเฉพาะ ซ่ึงจะไม่ตรงกับเวลา
มาตรฐานของอินเดีย 
 
จากน้ัน น าท่าน แวะถ่ายภาพ ฮำวำมำฮำล “พำเลซออฟวินด”์ (Hawa Mahal) 
พระราชวงัแห่งสายลม ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชยั สิงห์ 
เป็นอาคาร 5 ชั้นสรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปนูแหง้ สถาปัตยกรรมสไตล์

เปอรเ์ซียกบัโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและใหห้ญิงสูงศกัด์ิ
ในราชส านักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตวัเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดย

ท่ีบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่าน้ันได ้และนัน่คือท่ีมาของค าว่า 

“ฮาวา” ซ่ึงแปลว่า สายลม ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งจยัปูร ์จนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสี
ชมพ ู  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 THE CRIMSON PARK HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ JAIPUR 
วนัที่ 3 เมืองจยัปูร–์เมืองบิคำเนอร-์วิหำรคำรนี์มำทำ  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิคำเนอร ์(BIKANER) ระยะทาง 320 กิโลเมตร (ใช้
เวลาประมาณ 7-8 ชัว่โมง ขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจร)  สมยัอดีตยงัไม่มีเมืองบิ
คาเนอร์ บริเวณน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Mawar Land of the Dead  พ่อค้าตาม
เสน้ทางสายไหม ยงัตอ้งใชผ่้านไปมา จึงมีโจรหลายก๊ก ยึดครองพ้ืนท่ีหย่อมเล็ก 
และยงัไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่งน้ี เจา้ชาย Rao Bika แห่งแควน้โยธปุระ 
(จ๊อดปูร)์ เกิดความน้อยใจในค าพูดพระบิดา จึงตดัสินใจมุ่งหน้าเดินทางก่อนลง
หลกัปักฐานต่อสูก้บัพวกโจร น าความร่มเย็นเขา้มาสู่ดินแดนแห่งความตาย จน
ชาวบา้นทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในการต่อสูก้ับพวกโจร จนทา้ยสุดเมืองบิคาเนอร์ถูก
ตั้งข้ึน จากน้ันเดินทางต่อไปยงัเมืองบิคาเนอร ์  

เที่ยง เดินทางถึง เมืองบิคำเนอร ์น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั และรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
 น าท่านชม วิหำรคำรนี์มำทำ (Karni mata Temple) สรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 

15 สรา้งเพ่ืออุทิศ ใหแ้ด่หนูท่ีมีความเช่ือ ว่าเป็นเหล่าลูกหลานของเทพธิดา 
Karni mata ท่ีเป็นร่างอวตารของเทพธิดา Durga (เทพธิดาแห่งพลัง และชัย
ชนะ) ซ่ึงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนาฮินดู ท่ีผูศ้รทัธาจะน านม อาหารดีๆ 
มามอบใหแ้ด่หนูเหล่าน้ี แต่ส าหรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ หลายคนไม่

 



 

 

 
 

กลา้เขา้สู่วิหารน้ี เพราะกลวัหนู ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 HOTEL LALLGARH  PALACE ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ BIKANER 
วนัที่ 4 เมืองบิคำเนอร–์ป้อมจูนนำกำร-์เมืองจยัแซลเมียร ์  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนำกำร์ (Junagarh 
Fort) วงัมหาราชาท่ีอยู่ในสภาพดีสุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน สรา้งขึ้ นใน ค.ศ. 
1588 ถูกสรา้งขึ้ นโดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพ้ืนเมือง จนสามารถ
ตั้งถ่ินฐานแมผ่้านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ทะเลทรายท่ีอยู่รอบ

ดา้น รวมทั้งความกลา้หาญของนักรบ ช่วยใหเ้มืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อม
ใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal 
และ Anoop Mahal  จากน้ันชม พิพิธภณัฑ ์Ganga Golden Jubilee 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองจยัแซลเมียร ์(JAISALMER) ระยะทาง 300 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาประมาณ 7 ชัว่โมง จยัแซลเมียร ์คือเมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า “นครสี
ทอง” ตั้งอยู่บนท่ีราบสูง กลางท่ีราบทะเลทรายธาร์ มีก าแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร 
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีอยู่ทางตะวนัตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็น
เสน้ทางการคา้ท่ี ส าคญัระหว่างอินเดียกบัตะวนัออกกลาง  นครแห่งน้ีก่อสรา้ง
ขึ้ นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามตอ้งแสงอาทิตยอ์สัดงท่ีไลล้งบน
พ้ืนผิวของหินเหล่าน้ี ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสีทองอร่ามตา และน่ีคือท่ีมาของ
สมญา  “นครสีทอง”  ดว้ยเหตุท่ีจัยแซลเมียร์เคยเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีส าคัญ 
ส่ งผ ล ให้พ่ อ ค้ า วา ณิ ช ย์ ใน ต ระกู ลดั งๆ  ห ล ายๆคน ร ่า ร วย กัน อย่ า ง

มหาศาล  กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ท่ีใหญ่โตมโหฬาร 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   
 HOTEL DESERT TULIP ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ JAISALMIR 
วนัที 5 เมืองจยัแซลเมียร-์ชมทะเลสำบกำดซิซำร-์ข่ีอูฐทะเลทรำยทำร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 จากน้ันชม ป้อมจยัแซลเมียร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีอยู่

ท่ามกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 
บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมน้ีถือว่าเป็นป้อมท่ีสรา้งล าดบัท่ี 2 ของรฐัราชสถาน ชม

ความสวยงามของปราสาททรายท่ีตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อม

มีบ้านพักของชาวบ้านท่ีพ านักอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี ท่านจะได้เห็น

ทศันียภาพของเมืองจยัแซลเมียรโ์ดยรอบ 
 
น าท่านชม คฤหำสนข์องเสนำบดี  หลงัแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli  สูง 5 
ชั้น ท่ีสรา้งราว ค.ศ.ท่ี 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พ่ีน้องศิลปินและสถาปนิก
เอก ท่ีสรา้งอย่างวิจิตรบรรจง ดว้ยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อน และอีกหลงั

คือ Patwon ki Haveli ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจัยแซลเมียร์ ซ่ึงภายในจะจัดแสดง
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  

 น าท่าน  ชมทะเลสำบกำดซิซำร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมา
ท่ามกลางทะเลท่ีสรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซี ในราว ค.ศ.ท่ี 14 ซ่ึงทะเลสาบ

แห่งน้ีเป็นแหล่งน ้ าท่ีส าคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆทะเลสาบมีวัดเล็กๆ 

ในช่วงฤดูหนาวจะไดพ้บเห็นนกนานาชนิดโดยรอบบริเวณทะเลสาบ  

 



 

 

 
 

 
จากน้ัน น าท่าน ข่ีอูฐสู่ทะเลทรำยทำร ์ชม Sam Sand Dunes ซ่ึงอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองออกไปราว 45 กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังใน จัย

แซลเมียร์ เนินทรายแห่งน้ีเป็นท่ี ซ่ึงโคง้ขอบฟ้าจรดกับผืนแผ่นทรายได้อย่าง

งดงามเกินค าบรรยาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 HOTEL DESERT TULIP ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ JAISALMIR 

วนัที่ 6 เมืองจยัแซลเมียร-์ป้อมเมหร์ำนกำห-์เมืองจอ๊ดปูร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอ๊ดปูร ์(JODHPUR) ในเวลาประมาณ 6 
ชัว่โมง เมืองโรแมนติกแห่ง นครสีฟ้ำ “จ๊อดปูร์” หรือเมืองโยธะปุระ นครแห่ง
นักรบ ท่ีทัว่ทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกบัน ้าทะเล เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ

สองในแควน้ราชาสถาน ถูกตั้งขึ้ นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ ์
Rathor 

 

 เดินทางมาถึงเมือง “จอ๊ดปรู”์ จากน้ันน าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั เตรียมทานอาหาร  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  

 น าท่าน ชมป้อมเมหร์ำนกำห  ์(Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวงัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย ป้อมปราการท่ียาวเหยียดขา้มเขาถึง 125 ลูก ภายในมี

พระราชวงัท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าท่ีดีท่ีสุด ไม่มีป้อม

ปราการแห่งไหนในราชาสถานเด่นหง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort ไม่ว่าจะ
มองจากจุดไหนๆ ของเมืองจ๊อดปูร ์มหาปราการหินถูกสรา้งบนเนินเขาสูง 122 

เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหน่ึงบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ  (Jodha) 
พระองคค์วรสรา้งเมืองข้ึนท่ีน่ี  
 
จ๊อดปูร ์เป็นศูนยก์ลางอาณาจกัรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจน

มีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมหร์นักาหน้ี์ภายในตกแต่งประดบัประดาดว้ยแกว้หลาก

สี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ต าหนัก Moti 
Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal 
 
จากน้ัน น าท่านชม วัด  Chamunda Mataji  จากน้ันห่างจาก Mehrangarh 
Fort ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มส่ิงปลูกสรา้งสะอาดตา “Jaswant 
Thada” ก่อสรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นท่ีฝังศพของมหาราชา Jaswant 
Singh ท่ีสองและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในราชวงศ ์ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 HOTEL THE FERN / SAROVAR PORTICO HOTEL  ระดับ  4  ดำว หรือ
เทียบเท่ำ 

JODHPUR 

วนัที่ 7 เมืองจอ๊ดปูร-์เมืองเมำทอ์ำบู-กลุ่มวดัเชนดิลวำรำ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ เมำทอ์ำบู (MOUNT ABU) ระยะทาง 336 กิโลเมตร หรือ
เรียกวา่ ภูเขำรำชำเทวะ  มีความสูงประมาณ 1,250 เมตร จากระดบัน ้าทะเลจึง
ท าใหอ้ากาศเย็นสบายทั้งปี เป็นเมืองพกัผ่อน เน่ืองจากแควน้ราชาสถานเป็นเขต
ทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ ท าใหผู้ค้นหนีรอ้นมาพกัผ่อนท่ีน่ี และยงัเป็นท่ีนิยมของ
คู่ฮันนีมูน เมาท์อาบูยงัเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิและยงัเป็นท่ีแสวงบุญของผูท่ี้นับถือ
ศาสนาเชน..เดินทางมาถึง “เมาทอ์าบ”ู จากน้ันน าท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  



 

 

 
 

 น าท่านชม กลุ่มวดัเชนดิลวำรำ (Dilwara Jain Temples) ท่ีสลกัเสลาดว้ยหิน
อ่อนอยา่งวิจิตรบรรจง ซ่ึงมีจ านวน 5 วดั ตั้งอยูบ่นทิวเขานอกเมือง ชม วดัวิมำล

วำสำหิ (Vimal Vasahi) และวดั Tejpal ฯลฯ จากน้ัน ชมจุดชมนก Trevor’s 
Tank (หำกมีเวลำพอ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 HOTEL HILLOCK ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ MOUNT ABU 

วนัที่ 8 เมืองเมำทอ์ำบู-ชมวิหำรเชน-เมืองรำนัคปูร-์เมืองอุไดปูร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันเดินทางสู่  เมืองรำนัคปูร์ (RANAKPUR) น าท่าน  ชมวิหำรเชน 
(Ranakpur Jain Temple)  เป็นวิหารของศาสนาเชน สรา้งโดยคหบดี Dharna 
Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยหอ้งโถงกว่า 24 ห้อง โดม
ทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกัอยา่งงดงาม
มาก คิดเป็นพ้ืนท่ีแกะสลกักว่า 3,000 ตารางเมตร ทั้งหมดถูกเก็บรกัษาไวอ้ยา่ง
ดีเยี่ยม เมื่อสรา้งวดัน้ีจ าเป็นตอ้งสรา้งเมืองขึ้ นมาเพ่ือเป็นท่ีอาศยัของคนงานนับ

หมื่น และเป็นสถานท่ี ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงซ่ึงผูค้นเดินทางมาเพ่ือแสวงบุญ  ทั้งยงั
เป็นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีความส าคญัมากส าหรบัผูนั้บถือศาสนาเชน เมืองดงักล่าว

ตั้งช่ือว่า "รำนคัปูร"์ เพ่ือเป็นเกียรติแด่มหารานา แห่งราชาอาณาจกัร ผูอ้นุญาต

ใหส้รา้งวดั 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอุไดรปู์ร ์(UDAIPUR) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
แควน้ราชาสถาน และตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งท่ีสองของ

อาณาจกัร Mewar อุไดปูรเ์ป็นเมืองท่ีขึ้ นช่ือดา้นความโรแมนติกและเพียบพรอ้ม 
ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวงัและน ้าพุท่ีสวยงาม 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 HOTEL GOLDEN TULIP ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ UDAIPUR 

วนัที่ 9 เมืองอุไดปูร-์ซิตี้  พำเลช-ฟำเตห ์ประกำห ์พำเลช-ล่องเรือทะเลสำบพิโคลำ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่าน ชมซิตี้  พำเลช (Udaipur City Palace) หรือพระราชวงัฤดูหนาว 
ซ่ึงส่วนหน่ึงมีการดัดแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ชม 

พระราชวงัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับประดา

ดว้ยกระจกและแกว้หลากสี นับเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้ราชาสถาน 

ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นท่ีประทับของราชตระกูล และมีการจัดแสดงวัตถุ

โบราณท่ีมีค่ามากมายใหผู้ค้นเขา้ชม 
 
น าท่าน ชมภำยนอก ของ ฟำเตห ์ประกำห ์พำเลช (Fateh Prakash Palace) 
ซ่ึงมหาราชาองคห์น่ึงอยากไดเ้ฟอรนิ์เจอรค์ริสตัลมาประดับวงั แต่ไม่ชอบเคร่ือง

เรือนสไตลยุ์โรป จึงบญัชาใหก้รมช่างในราชอาณาจกัรท าเคร่ืองเรือนตน้แบบจาก

ไม้ แกะสลักลวดลายสวยงามก่อนส่งไปยังอังกฤษเพ่ือให้บริษัทคริสตัลท า

เฟอรนิ์เจอรต์ามแบบน้ัน จากน้ันจึงค่อยส่งกลบัมาประดบัไวท่ี้วงัแห่งน้ี  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 น าท่าน ล่องเรือในทะเลสำบพิโคลำ (Lake Pichola Cruise) ชมทิวทัศน์รอบ
ทะเลสาบในยามเย็น ทะเลสาบน้ีมีความกวา้ง 3 กม. ยาว 4 กม. มีเกาะอยู่ 2 

เกาะคือ Jag Niwas และ Jag Mandir เกาะ Jag Niwas เป็นท่ีตั้ งของ The 
Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh ll เมื่อปี 1743 เพ่ือใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดูรอ้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 



 

 

 
 

 
 

*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /กำร
เปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 

 

ราคาเร่ิมตน้อยูท่ี่ประมาณคืนละ 15,000 บาท ไปจนถึง 200,000 กวา่บาท  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 HOTEL GOLDEN TULIP ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ UDAIPUR 

วนัที่10 เมืองอุไดปูร-์วดัจกัดิศ-Saheliyon Ki Bari-เมืองมุมไบ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านชม วดัจกัดิศ (Jagdish Temple) เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอุไดปรู ์และ
เป็นท่ีเคารพสักการะส าหรับชาวเมืองอุไดปูร์เป็นอย่างยิ่ง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1651 จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   
 
จากน้ัน เดินทำงสู่สวน Saheliyon Ki Bari ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 18 
โดยมหารานาซันแกรมซิงห์ท่ี 2 (Maharana Sangram Singh ll) เพ่ือใหเ้ป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจของเช้ือพระวงศ์ฝ่ายหญิงในช่วงฤดูรอ้น ภายในสวนตบแต่งไป

ดว้ยตน้ไมห้ลากหลายนานาชนิดพันธุ์ โดดเด่นดว้ยน ้าพุท่ีสรา้งความเย็นฉ า่ ให้

บริเวณขา้งเคียง ชมความงามของสระบัวท่ีกวา้งใหญ่ บริเวณภายในสวนยังมี

หอ้งนัง่เล่นท่ีประดบัประดาไปดว้ยแกว้และหินสีงดงามมาก 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (แบบกล่อง)  

 หลงัอาหาร สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินฯ   

17.20 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองมุมไบ” โดยสายการบินแอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี  AI-644  

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย   

20.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  อำหำรจนี 

 หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินฯ เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง 

 

วนัที่ 11 เมืองมุมไบ-กรุงเทพฯ /สุวรณภูมิ  

01.50 น. “เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI-330  

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ   

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         59,900.-   
        18,000.- 

         12,000.- 
          2,000.- 

        
 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 ก.ค. 2561 ) 

 



 

 

 
 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลี-อุไดปรู-์มุมไบ -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 USD 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 USD หรือขึ้ นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

 



 

 

 
 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ :   
1.สแกนหน้าสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณา
น าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ ถา้ท่านตอ้ง

ใชเ้ดินทาง) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา 

หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมำยเหตุ : บริษัทฯจะท ำ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถำนทูตฯ แต่ตอ้งไปท ำกำรสแกนน้ิวมือที่ ตม. 
ของอินเดียค่ะ 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว



 

 

 
 

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 



 

 

 
 

 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


