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Rajasthan Taj Mahal 
                         (11 Days 9 Nights) 
 

 

 
                  
             

 

 

“สัมผัสดินแดนแห่งราชา เจาะลึกรัฐราชสถาน ชมอนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล 

             นครสีชมพู เมืองชัยปุระ  พระราชวังสายลม แอมเบอร์ฟอร์ต ซิต้ีพาเลส 

            นครสีทอง เมืองจัยแซลเมียร์ ข่ีอูฐ ชมวิวยามเย็นที่ทะเลทาร์ 

           นครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์  ชมป้อมเมห์รานการห์ พระราชวังมหาราชาแห่งจ๊อดปูร์ 

          นครสีขาว เมืองอุไดปูร์  ชม City Palace เมืองแห่งความโรแมนติก” 
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(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยอยู ่1.30 ช ัว่โมง) 

 
รายการเดนิทาง 
วนัที-่1 วนัที ่25 ธนัวาคม  2562 

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

06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู10 Row 16 -19 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ  
  Air India โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  
08.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเดล ีโดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี (Air India) เทีย่วบนิที ่AI 333 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
12.05น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธรี ์ เมอืงเดล ี (Delhi Airport / Indira 

Gandhi International Airport) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน เดินทางสู่ อาศรธัาม (Akshardham) 

หรอื อกัชารด์มั  (ปิดทุกวนัจนัทร)์ 
เป็นวดัฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สถานที่
ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศ
อินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเช่นนี้
อยู่มากแต่ในที่สุด เป็นววดัฮินดูใหญ่
ที่สุดในโลก ดว้ยเหตุผลคือเป็นวัด
ใหญ่ที่สุดสรา้งโดยเอกชนและถือว่า
เป็ นวัดฮินดูที่ ใหญ่ ที่ สุ ด  เพ ราะมี
บรเิวณกวา้งมากถงึ 86,342 ตารางฟุต 
วดันีม้ีความอศัจรรยม์ากมาย สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพู แกะสลกั และปพูืน้ดว้ยหนิอ่อน มยีอด
โดมเป็นหนิทรายชมพูแกะสลกัตวัโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็น
เศียรคชสารจ านวน 148 เศียร ดา้นในบรรจุเทพเจา้ฮินดูแกะสลกักว่า 20,000 องค ์ใชเ้วลา
สรา้ง 5 ปี เท่ าน้ัน โดยท่านประมุขสวามีมหาราช  เป็นผู ้ออกแบบเพียงคนเดียวเป็น
สถาปัตยกรรมฮนิดูท ีเกา่แก่ทีสุ่ดก่อสรา้งโดยชา่งอาสาสมคัรมที ัง้นักบวชชา่งศลิปะรวมถงึนัก
แสวงบญุทกุคน 

 น าท่านผ่านชม ราชปาตภิาวนั ทีพ่ านักของประธานาธบิด ี (Presidential Palace หรอื 
Rashtrapati Bhavan) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกลุผสานกบัแบบตะวนัตกทีม่ขีนาดใหญ่โต 
และซบัซอ้นแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในทีพ่ านักของประธานาธบิดทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอ ทีพ่ านักของ
ประธานาธบิดอีนิเดยี (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลเีป็นหน่ึงในบา้นพกัของประมุขแห่งรฐัทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก อาคารมขีนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มสีีช่ ัน้และ 
340 หอ้ง ตัง้อยู่บนพืน้ที ่ 130 เฮกตาร ์ (320 เอเคอร)์ ณ ใจกลางของเมอืง รปูแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานคตนิิยมแบบโมกลุและยุโรปในลกัษณะอนัมเีสน่หน่์าทึง่ น าท่านชม 
ประตูเมอืงอนิเดยี (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกคร ัง้ที่
หน่ึง จดุไฟ อมรชวีนิบชูาวญิญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจน
ปัจจบุนั มชี ือ่จารกึไวท้ีแ่ผ่นหนิ 85,000 ชือ่ 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงอคัรา (Agra) ระยะทาง 237 กม. ประมาณ 4.30 ช ัว่โมง 
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เมอืงอคัราทีเ่ป็นสถานทีต่ ัง้อนุสรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลาง
ปกครองของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกุล อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮนิดู
สถาน"  ตัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอตุตรประเทศ เมอืงทีม่ี
ประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในรฐัอุตตรประเทศ และเป็นอนัดบัที ่19 ในประเทศอนิเดยี 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  ทีพ่กั ณ Hotel Amar, Agra หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่2 วนัที ่26 ธนัวาคม  2562 

เมอืงอคัรา (Agra) - เมอืงชยัปุระ (Jaipur)  
B L D 

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

โลกสุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเช ือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่ง
ความรกัทีส่วยทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระ
จกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้รีกัมัน่คงต่อพระมเหสี
ของพระองค ์ ...ทชัมาฮาลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ต ัง้อยู่ในสวนรมิ
ฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมอืงอาครา ส่วนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 
คอื หลมุศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซ ึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบั
ลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมติรประเทศไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้ง
ขึน้ดว้ยสดัส่วนทีว่จิติรและงดงามทีส่ดุกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มผีูส้รา้งและ
ออกแบบรว่ม 20,000 คน การกอ่สรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ทีป่ระมาณ 42 

เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มหีออาซาน (หอสงูส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมสีิง่กอ่สรา้ง
อืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถูกประหารชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบ
สถาปัตยกรรมใด ๆ อกี 

  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซ ึง่สรา้งเป็นก าแพง
หนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนัเร ือ่ยมาจนถึงรุ่น
หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิอ์งคท์ี่ 5 ของ
ราชวงศโ์มกุล ซ ึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทาง
ทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร 
และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอรด์มีหอ้ง
สวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ 
โดยเฉพาะห ้องมุขแปดเหลี่ยม  ซ ึ่งเป็นห ้องที่มี
ความส าคญัที่สุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนีท่้านจะไดพ้บกบัสถานที่ทีก่ษตัรยิ ์
ชารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่ง
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัใน
การจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ 
พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จ
พระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคม์ีแผนการทีจ่ะ
สรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีด า เพื่อเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชื่อว่า
พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
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จากน้ัน ออกเดนิทางไปยงัเมอืงจยัปูร ์(Jaipur) ระยะทาง 240 กม. ประมาณ 4.40 ช ัว่โมง 
เมอืงชยัปุระ เป็นเมอืงหลวง และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรฐัราชสถาน อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่กีาร
วางผงัเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ สิง่ปลูกสรา้งโดยเฉพาะในบรเิวณตวัเมอืงเกา่น้ันไดร้บัการทาสใีห ้
เป็นสชีมพู แต่คน  ส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสสีม้แดงมากกว่า สาเหตทุีเ่มอืงนีถ้กูทาสชีมพู ในสมยั
ของมหาราชา Ram Singh อินเดียยงัเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ เพื่อตอ้นรบักษตัรยิ ์Edward VII 

จากสหราชอาณาจกัร (ในสมัยที่ด ารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เมื่อปี ค.ศ.1853 จึงมี
รบัส ั่งใหร้าษฎรทาสีบา้นเรอืนเป็นสชีมพู เพื่อเป็นการถวายพระเกยีรติแด่กษตัรยิเ์จา้อาณา
นิคม จ ัยปูรใ์นอดีต ถือเป็นเมืองที่มีความเจรญิรุ่งเรอืงมาก ทั้งดา้นวตัถุและวิทยาการ
สถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อม 

ค ่า                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
ทีพ่กั Ramada Hotel, Jaipur หรอืเทยีบเท่า  

วนัที-่3 วนัที ่27 ธนัวาคม  2562 
เมอืงชยัปุระ (Jaipur) – เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) 

B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ (Amber Fort) ทีส่วยงามตระการตาและยิง่ใหญ่

อยู่บนยอดเขา รอบดา้นมีก าแพงคลา้ยเมืองจนี พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ เป็นเมืองหลวง
โบราณของรฐัชยัปรุะ สรา้งขึน้โดย มหาราชา มนั 
สงิห ์(Maharaja  Man Singh) เมื่อ พ.ศ. 2135 
แต่สรา้งเสรจ็สมบูรณ ์กอ่นจะยา้ยเมอืงหลวงลงมา
อยู่บนพืน้ราบทีช่ยัปุระในปี พ.ศ.2270 ป้อมแห่งนี้
สรา้งขึน้เพื่อระวงัภยัจากศตัรูเรยีกไดว่้าเป็นขอ้
ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรเ์ป็นอย่างมากและยงัใช ้
เป็นทีป่ระทบั เน่ืองจากภายในมีพระราชวงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ จากพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์
สามารถมองเห็น แวะถ่ายรูป จาล มาฮาล (Jal Mahal) หรอื พระราชวงัน ้า (Water 
Palace) ซ ึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางน ้าอย่างสวยงาม  

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

ถนน Hawa Mahal Bazar สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชาไสว 
จยั ซงิหท์ี ่2 จากน้ันก็ไดร้บัการดแูลต่อเตมิโดยมหาราชา
ของช ัยปุ ระรุ่น ต่อๆ มา ที่ส าคัญ ตอน เร ิ่มก่อสรา้ง
พระราชวงั ยงัอยู่ในชว่งทีร่าชวงศโ์มกุลเขา้มามีอทิธพิล
ต่อรฐัราชสถานแลว้ สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสน
ระหว่างแบบราชปุตกบัโมกุล ซ ึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นที่
ประทบัของมหาราชาองคปั์จจุบนั ซ ึง่ภายในมี หอดารา
ศาสตร ์ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ของ
มหาราชาแห่งชยัปรุะในยคุกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยี  น และทีโ่ดนเด่นมากทีส่ดุคอื ฉลอง 
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                        พระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ขีนาดใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหา

ราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบหนักราว 345 กม.สถาปัตยกรรม
ของพระราชวงัแห่งนีผ้สมผสานกนัระหว่างราชวงศช์ยัปุระกบัโมกุลนิยมใชห้ินอ่อนแกะสลกั
ลวดลายประณีตบรรจง อาท ินกยงู ดอกไม ้และพระพฆิเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ย 

 น าท่านเดินทางต่อและหยุดใหถ่้ายรูปที่ พระราชวงัแห่งสายลม  “Hawa Mahal” 
(ถ่ายรปูดา้นนอก) หรอื Palace of the wind ซึง่เป็นหน่ึงในหลายพระราชวงัทีอ่ยู่ในก าแพง
เมืองของนครสีชมพูแห่งนี้ ไม่ได ้พระราชวงัสายลม
เคยเป็นฮาเร็ม ของมหาราชา มีลกัษณะเป็นอาคาร 5 
ช ัน้ สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูนแหง้ เป็น
รปูแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยีกบัโมกุล ที่
สวยเด่น คอื ลวดลายฉลุหินตามหน้าต่าง ช่องระบาย
อากาศที่บรรดา นางสนมในวงัใชเ้ป็น ที่แอบดูช ีวิต 
ความเป็น อยู่ของสามัญชนทั่วไป และประโยชนอ์ีก
อย่างคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมีชอ่งหนา้ต่าง จ านวนมากถงึ 152 ชอ่งอยู่บรเิวณตลาดฮาวา
มาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร ์(Bikaner) ระยะทาง 165 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง สมยัอดตียงัไม่มีเมืองบคิาเนอร ์บรเิวณนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของ Mawar Land 
of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยงัตอ้งใชผ่้านไปมา จงึมีโจรหลายกก๊ ยึดครอง
พืน้ที่หย่อมเล็กหย่อมน้อย และยงัไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่ง เจา้ชาย Rao Bika แห่ง
แควน้โยธปรุะ (จอ๊ดปูร)์ เกดิความนอ้ยใจในค าพูดพระบดิาจงึตดัสนิใจมุ่งหนา้เดนิทางกอ่นลง
หลกัปักฐานต่อสูก้บัพวกโจร น าความร่มเย็นเขา้มาสู่ดินแดนแห่งความตาย จนชาวบา้น
ทอ้งถิน่เขา้รว่มในการต่อสูก้บัพวกโจรจนทา้ยสุดเมอืงบคิาเนอรถ์ูกตัง้ขึน้   

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

วนัที-่4 วนัที ่28 ธนัวาคม  2562 
เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) – เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) 

B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านชม ป้อมสแีดงแห่งเมอืงบคิาเนอร  ์หรอื ป้อมจูนนาการ ์(Junagarh Fort) คอื 

วงัมหาราชาที่อยู่ในสภาพดสีุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน 
สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถูกสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao 
Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพืน้เมือง จนสามารถตัง้ถิ่น
ฐาน แมผ่้านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายคร ัง้ แต่
ทะเลทรายที่อยู่รอบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญของ
นักรบ ช่วยใหเ้มืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ 
แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal (ต าหนัก
จนัทรา) Hawa Mahal (ต าหนักวายุ) เพื่อใชป้ระโยชนด์า้นต่างๆ ใกลป้ระตูสุรยิา (Sun 
gate) ณ ป้อมปราการ Junagarh ท่านจะพบฝ่ามือจารกึ บ่งบอกถงึหญิงผูส้มคัรใจท าพิธ ี
“สต”ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  
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                  น าท่านเดินทางสู่ เมืองจยัแซลเมียร ์(Jaisalmer) 
หรือเมืองสีทอง (Golden City) ระยะทาง 300 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง เมอืงจยั
แซลเมียร  ์เมืองที่ไดร้บัสมญานามว่า “นครสีทอง” 
ตัง้อยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร ์มีก าแพง
สูงใหญ่ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวนัตก
สุดของแควน้ราชาสถาน  ในอดีตเคยเป็นเสน้ทาง
การคา้ที่ส าคญัระหว่างอินเดียกบัตะวนัออกกลาง นคร
แห่งนีก้่อสรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามตอ้งแสงอาทติยอ์สัดงทีไ่ลล้งบน
พืน้ผิวของหินเหล่านี้ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสีทองอรา่มตาและน่ีคือที่มาของสมญา “นครสี
ทอง” ดว้ยเหตทุีจ่ยัแซลเมียรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคญัส่งผลใหพ่้อคา้วาณิชยใ์นตระกูล
ดงัหลายคนร า่รวยกนัอย่างมหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญ่โตมโหฬาร  

 จากน้ัน เดนิทางถงึ เมอืงจยัแซลเมยีร ์น าท่านชม บาดาแบก (Bada Bag) ศาลากลางน ้าทีส่รา้ง
โดยมหาราชาวาลกาดซ ีชม ทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake)โอเอซสิขนาดมหมึา
ท่ามกลางทะเลที่สรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซรีาว ค.ศ.ที่ 14 ซ ึง่ทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน ้าที่
ส าคญัของเมอืงจยัแซลเมยีร ์รอบๆ ทะเลสาบจะมวีดัเล็กๆ  

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

วนัที-่5 วนัที ่29 ธนัวาคม  2562 
เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม ป้อมจ ัยแซลเมียร  ์(Jaisalmer Fort) ป้อม
ปราการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ท่ามกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti 

Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทติรกีูฏ โดยป้อม
นีถ้อืว่าเป็นป้อมทีเ่ก่าแก่ล าดบัที2่ของรฐัราชสถานชมความ
สวยงามของปราสาททรายที่ต ั้งตระห ง่านท่ามกลาง
ทะเลทรายภายในป้อมมีบา้นพักของชาวบา้นที่พ านักอยู่
อาศยัมานานนับรอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมืองจยั
แซลเมียรโ์ดยรอบ ชม Nathmalji Ki Haveli บา้นเสนาบด ีสูง 5 ช ัน้ ทีส่รา้งราว ค.ศ.ที ่19 โดย 
Lalu และ Hathi 2 พี่นอ้งศลิปินและสถาปนิกเอก ทีส่รา้งอย่างวจิติรบรรจง ดว้ยการฉลลุายผนัง
อย่างละเอยีดอ่อน ชม Patwon-ki-Havaliทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมืองจยัแซลเมียร ์ซ ึง่ภายในจะจดัแสดง
สิง่ของเคร ือ่งใชต่้างๆ พรอ้มทัง้มรีา้นขายของ 

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

ตัวเมืองออกไปราว 42  กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงสถานที่
ท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัในจยัแซลเมยีรใ์หท่้านสมัผสักบัการขีอู่ฐ
สู่ทะเลทรายธาร ์ชม Sam Sand Dunes เนินทรายแห่งนี ้เป็น
ที่ซ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงามเกิน
บรรยายจนได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ทีพ่กั ณ The Desert Tulip Hotel, Jaisalmer หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่6 วนัที ่30 ธนัวาคม  2562 
เมอืงจยัแซลเมอร ์(Jaisalmer) – เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงจอ๊ดปูร  ์(Jodhpur) เมอืงสฟ้ีา (Blue City) ระยะทางประมาณ 

285 กโิลเมตรใชเ้วลาประมาณ 6-7 ช ัว่โมง เมืองโรแมนติกแห่งนครสฟ้ีา หรอื เมอืง
โยธะปุระ ถอืเป็นเมืองเก่าแก่ของพวกราชบุตรเป็นตน้ก าเนิดของอกีหลายราชวงศเ์ชน่ราชา
แห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแห่งจอ๊ดปรูค์วามเก่าท าใหเ้มอืงนีม้ีมนตข์ลงัเป็นศนูยก์ลางของ
ราชาสถานตัง้แต่อดตีกาลนานหลายรอ้ยปี 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชมนครสฟ้ีา เมืองแห่งนักรบทีแ่กรง่กลา้จากหนา้ประวตัิศาสตรข์องชาวราชปุต ชม 

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

  น าท่านชม อนุสรณ์สถานจาสวานตธ์าดา (Jaswant Thada) ที่สรา้งดว้ยหินอ่อน 
หลงัคาทรงปรางคป์ราสาท ประดบัโดยหินอ่อนขนาด
เล็กที่เร ียกว่าฉัตร ีโดยรอบร าลึกถึงมหาราชาจา
สวานตซ์งิหท์ี่ 2 ชมพิพิธภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัลิ า้ค่าขา้ว
ของเคร ือ่งใชข้องมหาราชาราชปุต น าท่านสมัผสันคร
สฟ้ีา สมัผสัวถิชีวีติของชาวบา้น เลอืกซ ือ้ของพืน้เมอืง
ของทีร่ะลกึในตลาดบารซ์ารโ์บราณ ซ ึง่เป็นศูนยก์ลาง
การแลกเปลีย่นคา้ขายของเหล่าขบวนคาราวานมาแต่
อดีต  ตั้ งอ ยู่ ก ลางใจ เมื อ งจ ๊อ ดปู ร  ์แห ล่ งศิ ลป ะ 
หตัถกรรม เคร ือ่งเงนิ  ก าไล ผา้มดัยอ้มสสีด เคร ือ่งหนังมากมาย  

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

วนัที-่7 วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 
เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) – เมอืงรานคัปูร ์(Ranakpur) – Mt. Abu  

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่ าน เดินท างสู่ เมื อ ง เม ้าท ์อ าบู  (Mt. Abu) 

ระยะทาง 260 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
5 ช ัว่โมง 
ระหว่างทาง แวะชม เมอืงรานัคปูร ์
(Ranakpur) ชม วดัเชน (Jain Temple, 
Ranakpur Temple) เป็นวหิารของศาสนา
เชน หน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยแ์ห่งอนิเดยี สรา้งโดย 
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คหบด ีDharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น ภายใน ประกอบดว้ยหอ้งโถงกว่า 24 หอ้ง โดม 
ทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ  1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกัลวดลายอย่างงดงามมาก 
คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลกักว่า 3,000 ตารางเมตรทัง้หมดถูกเก็บรกัษาไวอ้ย่างดเียีย่ม เมือ่สรา้งวดั
นี ้จ าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศยัของคนงานนับหมืน่ เมอืงดงักล่าวตัง้ช ือ่ว่า "รา
นัคปรู"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ มหารานา แห่งราชาอาณาจกัร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวดั 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน        น าท่านไปเดนิเล่นทีท่ะเลสาบ Nakki Lake ซึง่เป็นทะเลสาบมีความยาวประมาณครึง่ไมลแ์ละ

กวา้งประมาณหน่ึงในสี่ไมลแ์ละลึก 20 ถึง 
30 ฟุตสู่เขื่อนทางตะวนัตก มันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ Mount Abu ม ี
Toad Rock อ ยู่ บ น เนิ น เข า ใก ล ้ก ั บ
ทะเลสาบ หนิคางคกถูกเรยีกว่าเป็นเหมือน
คางคกที่จะกระโดดลงไปในทะเลสาบจาก
ดา้นขา้งของหนิหนัหนา้ไปทางทะเลสาบ   

                   นอกจากนีท่้านสามารถเพลดิกบัการ 
Shopping บรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย                   

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   
  ทีพ่กั ณ Hotel Lake Palace, Mt. Abu หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่8 วนัที ่01 มกราคม  2563  
Mt. Abu - เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur) 

B L D 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ัน         น าท่านเดนิทางไปชมเขาอาบ ู(Mount Abu) ซึง่ต ัง้อยู่ท่าม 
กลางหุบเขาอนัเขยีวขจ ีบนยอดสูงสุดของเทือกเขา Aravali  เป็นเมืองหลวงฤดูรอ้นของรฐั
ราชสถานอินเดีย และมีอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ไปเยี่ยมชมวดัลทัธิเชน
มากมาย รวมถงึวดั Dilwara ทีม่สีถาปัตยกรรมแกะสลกัหนิอ่อนสขีาวงดงาม 

                       
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน      น าท่านเดินทางสู่เมืองอุไดรปู์ร(์Udaipur)(ระยะทาง165กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ3ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   

 ทีพ่กั ณ Golden Tulip Hotel, Udaipur หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่9 วนัที ่02 มกราคม  2563  

เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur)  
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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                   น าท่านชม พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) 
เมอืงอุไดปูร ์หรอื พระราชวงัฤดูหนาว ซ ึง่ส่วนหน่ึงมี
การดดัแปลงกลายเป็นพิพิธภณัฑ ์เปิดใหบุ้คคลทัว่ไป
เขา้ชม พระราชวงัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหินแกรนิต
และ  

  น าท่ าน เดินทางสู่  สวน  Sahelion Ki Bari ชม
ความงามของสระบวัทีก่วา้งใหญ่ภายในสวนยงัมีหอ้งน่ังเล่นทีป่ระดบัประดาไปดว้ยแกว้และหนิ
สงีดงามมากและพาท่านชอ้ปปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ึน้ช ือ่ของเมอืงอไุดปรู ์

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

ขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมืองอุไดปูร ์มอีายเุกอืบ 400 ปี สรา้งใน
ปี  ค .ศ . 1651 ในสมัยข อ งมหารานาจ าก ัต  ซ ิงห ์ที่  2 
(Maharana Jagat Singh II) เป็ นที่ เค ารพ นั บถื อ ข อ ง
ชาวเมืองเป็นอย่างมาก โดยภายในมีหินสดี าแกะสลกัเป็นรูป
จากาน  นาท ซ ึง่เป็นภาคหน่ึงชองพระวษิณุ และยงัมีจุดเด่น
อยู่ตรงการแกะสลักผนังวัดเป็นรูปนางอ ัปสรา  และสัตว ์
ลกัษณะต่างๆ อย่างละเอียด โดยภายในวหิารไม่อนุญาตให ้
ถ่ายรูปนะคะ แต่ภาพนอกวดัถ่ายได ้ใกล ้ๆ กบัวดัจกัดศิมีรา้น
ขายสนิคา้ที่ระลึกมากมายหลงัจากที่ชมวดัเสร็จก็สามารถเดินช็อปป้ิงต่อไดเ้ลย สมควรแก่
เวลาเดนิทางกลบัทีพ่กั 

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

วนัที-่10 วนัที ่03 มกราคม  2563 
เมอืงอุไดรปู์ร ์ (Udaipur)  เมอืงมุมไบ (Mumbai) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเชค็เอา้ท ์
จากน้ัน น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงอุไดรปู์ร ์ซ ึง่ต ัง้อยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน และตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งทีส่องของอาณาจกัร Mewar อุไดปูรเ์ป็นเมอืงทีข่ึน้ชือ่
ดา้นความโรแมนตกิและเพียบพรอ้ม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวงัและน ้าพุที่
สวยงามเรยีกขานกนั Jewel of Mewar, Udaipur ไดก้่อตัง้ขึน้โดยมหาราชาใจสิงหใ์น
ศตวรรษที่ 16  เมือง Udaipur รบัรองสามทะเลสาบใหญ่  Pichhola, Fatehsagar และ 
Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที่ mandir เป็นพระราชวงัที่มี
ช ือ่เสยีงในยุคราชวงศ ์ ถูกปกครองโดย Sisodias ส าหรบัปี 1200  Udaipur เป็นหน่ึงใน
ทีสุ่ดลงัจากทีห่าแหล่งท่องเทีย่วของราชาอนิเดยีจะเรยีกว่า City of Lakes  ภาพยนตรฮ์อลลี
วูด้หลายภาษาฮินดีไดถู้กยิงในสถานที่งดงามของ Udaipur India  ตั้งอยู่ ท่ามกลาง 
Aravalli Hills ของราชาอินเดียและทะเลสาบสีฟ้าใสของ Udaipurใหภ้าพที่สมบูรณ์แบบ
ฉากหลงั  น าท่าน ล่องเรอืบนทะเลสาบพิคโคลา  (Pichola Lake) ชมทิวทศัน์รอบ
ทะเลสาบทีม่ีฉากเป็นมหาราชวงัอย่าง เชน่ Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทติยก์ระทบวงัที่
ท าดว้ยหนิอ่อนจบัแสงแดดยามเย็นเป็นสทีองและสะทอ้นใหเ้กดิภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (ระหว่างทาง) 
                    น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงอไุดรป์รู ์  (Udaipur เพือ่บนิไปยงัเมอืงมุมไบ (Mumbai)   
16.20น.        น าท่านเหริฟ้าจากเมอืงอไุดรป์รู ์  (Udaipur เพือ่ไปยงัเมอืงมุมไบ (Mumbai)   
                   (ใชเ้วลาประมาณ 1ช ัว่โมง 30 นาท)ี โดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี (Air India)  
                    เทีย่วบนิที ่AI  644 
17.50น.        ถงึสนามบนิ มุมไบ (Mumbai)                   
วนัที-่11 วนัที ่04 มกราคม  2563 

เมอืงมุมไบ (Mumbai) อนิเดยี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
- - - 

01.45น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี (Air India) เทีย่วบนิที ่  
AI 330 

  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง 35 นาท)ี   
07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 
หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง 

การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดินทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 
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อตัราค่าบรกิาร 
25 ธนัวาคม 2562 – 04 มกราคม 63  ราคา  54,900.- พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

13,000 บาท) 
ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 
การส ารองทีน่ัง้ 

1. กรุณาช าระมดัจ า 20,000 บาท  หลงัการจองภายใน 3 วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทาง  

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มส่งเอกสารในการท าวซีา่ **หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนที่
เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากต่างจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารของธนาคาร** 
 
ค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
2. ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั) 
4. ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ 
7. ค่าอาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนทารถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ท ัง้นีย่้อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอายุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสือเดนิทางไทย  

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้า่นทราบ ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุเชน่ ชว่งเทศกาล , ราคา
น ้ามนัทีสู่งขึน้ตามภาวะตลาดโลก 
ค่าบรกิารไม่รวม  

1. ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
4. ค่าวซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
5. ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
6. ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั  
8. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
9. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ ท่านละ 50 USD  
10. ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบรกิารของท่าน 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยุดยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
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4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงนิ
มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินั้นๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหน้ักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**  

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดินทาง หาก
ทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุก
คร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้** 
 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ชดุ ตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี  

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความ 
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ตวัอย่างเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 
ถ่ายหรอืสแกนสหีน้าพาสปอรต์ และรูปถ่าย หน้าตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรุณากรอกขอ้มูลตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มูลทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ชือ่-นามสกุลเดมิ (ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ)   
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 
2. สถานทีอ่ยู่ตดิต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์ือถอื…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีวิ……………………………………………………………… 
4. ชือ่และนามสกุลบดิา................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... สถานทีเ่กดิบดิา..………………………. 
5. ชือ่และนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................. สถานทีเ่กดิมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ชือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ชือ่คู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดอืน/ปี........................................... 
สถานทีเ่กดิคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบุสุกลเดมิ................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่ารา้ง/เสยีชวีติ กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................................................. 
7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของญาต ิหรอื คู่สมรส 
กรุณาระบุความสมัพนัธ.์................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนักงานบรษิทั/เจา้ของกจิการ 
    (ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรทีท่ างาน..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื...............................  
9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 
สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท                อืน่ๆ………………… 
10. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่นหรอืไม่ เคย                  ไม่เคย 
หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี………….............……............ทีอ่อกจากอนิเดยีล่าสุด 
11. โปรดระบุประเทศทีท่่านเคยเดนิทางในพาสปอรต์เล่มปัจจบุนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 
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