
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ราชาสถาน” ดนิแดนสีทองของพระราชา…ทีเ่ปลีย่นมมุมองความเป็น‘อินเดีย’ 

หมดุจงึปกัลงทีร่ฐัราชสถาน (Raj asthan)  การเดินทางครัง้นี ้ไปทัง้ 4 เมอืง

หลัก เริม่ต้นที ่ชยัปรุะ หรอืจยัปรู ์(Jai pur ) ,  บคิาเนอร ์(Bi kar ner )  , ไจ

ซาลเมอร ์(Jai sal mer )  และจอ๊ดหป์รู ์(Jodhpur )  

 



 

 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัที ่1                                                  กรงุเทพฯ - ชยัปรุะ - - - 

16.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี  โดยเจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทกุทา่น  

19.20 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur) ประเทศอนิเดยี  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD130   

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

22.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเมอืงชยัปุระตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลังจาก       

รับสมัภาระสว่นตัวของทา่น น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กตัวเมอืงชยัปรุะเมอืงหลวงแหง่รัฐราชาสถาน 

ทีพ่กั ณ Hotel Park Ocean (ชยัปรุะ) /หรอืเทยีบเทา่ คนืที ่1 

วนัที ่2                                                ชยัปรุะ เมอืงหลวงแหง่รฐัราชาสถาน B L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเทีย่วชม เมอืงชยัปุระ หรอื เมอืงหลวงแหง่รฐัราชาสถาน หรอืเรยีกว่าเมอืงสชีมพู (Pink 

City)เป็นเมอืงทีม่กีารวางผังเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ  

เมอืงชัยปุระในชือ่ “นครสชีมพู” น่ันเพราะใน ค.ศ.1876 เมือ่อนิเดยียังอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

อังกฤษ มหาราชาราม ซงิห ์ผูป้กครองเมอืงไดส้ั่งใหท้าสตีกึรามบา้นชอ่งในเมอืงใหเ้ป็นสชีมพูทัง้หมด

เพือ่รับเสด็จเจา้ชายแห่งเวลสท์ีจ่ะมาเยอืน จนทัง้เมอืงเป็นสชีมพูสดใส และต่อมารัฐบาลอนิเดยีก็ได ้

ออกกฎหมายควบคมุสิง่กอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเกา่ใหค้งสภาพเดมิ รวมถงึรักษาสชีมพูแบบเดมิ

ไว ้จนชัยปุระไดก้ลายเป็น “Pink City” ทีแ่มจ้ะไม่ชมพูหวานใส แต่เป็นสชีมพูอมสม้น่าหลงใหลที่

นักทอ่งเทีย่วท่ัวโลกตา่งก็อยากเดนิทางมาเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แวะถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัแหง่สายลม (Hawa  Mahal) หรอื Palace of the wind หนึง่ใน

หลายพระราชวังทีอ่ยู่ในก าแพงเมอืงของนครสชีมพูแห่งนี้ พระราชวังสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของมหา

ราชา มลีักษณะเป็นอาคาร 5 ชัน้ สรา้งดว้ยหนิทรายออกแดง รปูแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยี

กับโมกุล ทีส่วยเด่นคอืลวดลายฉลุหนิตามหนา้ต่าง ชอ่งระบายอากาศทีบ่รรดานางสนมในวังใชเ้ป็นที่

แอบดชูวีติ ความเป็นอยูข่องสามัญชนท่ัวไปดา้นนอก และประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลม

มชีอ่งหนา้ตา่ง จ านวนมากถงึ 152 ชอ่ง 

จากนัน้  น าท่านไปชม ชมพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) น าท่าน น ัง่รถจีบ๊ข ึน้ไปชม   

“พระราชวงัแอมเบอร”์ พระราชวังในป้อมปราการบนเนนิเขา อกีรากฐานทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง

ชยัปรุะ ทีโ่ดดเดน่อยูบ่นเนนิเขาเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota) ความอลังการของพระราชวังแหง่นี้ เริม่

ตัง้แตก่ าแพงเมอืงทีล่อ้มรอบถงึ 4 ชัน้ ราวกับก าแพงเมอืงจนี ทัง้ใหญแ่ละแน่นหนา มคีวามยาวกวา่ 13 

กโิลเมตร เป็นสถาปัตยกรรมตน้แบบทีผ่สมผสานศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปตุอยา่งลงตัว สรา้งโดยมหา

ราชา มาน สงิหท์ี ่1 ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระทับของราชปุตมหาราชาและพระราชวงศ ์   ภายในพระราชวงั 

เต็มไปดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม ไมว่า่จะผนัง ประต ูระเบยีง หอ้งหับตา่งๆ หรอืแมก้ระท่ังสวน

ทีอ่ยูภ่ายในหระราชวงั พระต าหนักและพระทีน่ั่งตา่งๆ ซอ่นตัวอยูภ่ายในก าแพงเมอืง 4 ชัน้ สรา้งจากหนิ

ทรายสแีดงและหนิออ่น ชา่งเป็นองคป์ระกอบทีล่งตัวและยังมองววินครสชีมพูไดร้าวกับมเีลนสไ์วดรั์บ

ภาพมมุกวา้ง...น่ังรถจี๊ปกลับเหมอืนเดมิ 

จากนัน้  น าชม บ่อน า้ข ัน้บนัไดบรเิวณพระราชวงั (Stepwell) บ่อน า้ข ัน้บนัไดแห่งราชาสถาน บ่อน ้า 

Panna Meena Ka Kund บอ่น ้าขัน้บันไดทีม่คีวามงาม สรา้งขึน้ราวครสิตศ์ตวรรษที ่16  ในสมัยของ

มหาราชาใจสงิหซ์ ึง่เป็นอา่งเก็บน ้าทีห่ลอ่เลีย้งพระราชวังแอมเบอรใ์นอดตี น่ันท าใหร้ะบบการจัดการน ้า

เป็นอกีหนึง่จดุเดน่ของทีน่ี ่ 

 



 

 

แวะถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ณ จาลมาฮาล (Jal Mahal) หรอืพระราชวังน ้า (Water Palace) ซึง่ตัง้

เดน่สงา่อยูก่ลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar) โดยพระราชวังแหง่นี้ถูกตอ่เตมิและปรับปรุงโดยมหา

ราชาสะหวายจัยสงิหท์ี ่2 ตัวพระราชวังนัน้สรา้งไดอ้ยา่งสวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปตุและโมกลุซึง่

สามารถพบไดท่ั้วไปในสิง่กอ่สรา้งในรัฐราชสถาน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 

บา่ย น าทา่นชม พระราชวงัหลวงหรอืพระราชวงัซติ ีพ้าเลซ (City Palace) “มหานครสชีมพ”ู หรอื City 

Palace พระราชวังฤดูหนาว หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ พระราชวังหลวง สรา้งดว้ยหนิแกรนติ และหนิอ่อน 

สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชาไสวจัยซงิหท์ี ่2 และก็ไดรั้บการดแูลตอ่เตมิ

โดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆมา โดยสถาปัตยกรรมไดรั้บการ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบราชปตุกับโมกลุในปีค.ศ.1797 

มชีือ่เสยีงเรือ่งงานจติรกรรมฝาผนัง ลายผนังกระเบือ้งในพระราชวัง

ผสมผสานทั้งงานแกะสลักและงานตกแต่งแกว้สี มีสวนและพระ

ต าหนักมากมาย ภายในพระราชวงัซติ ี ้พาเลซ ประกอบไปดว้ย 4 

สว่นดว้ยกัน ไดแ้ก่ ส่วนพระราชวัง, พพิธิภัณฑ ์สวัย มาน ซงิห ์ที่

รวบรวมสมบัตขิองพระราชวงศ,์ สว่นแสดงชดุศกึสงคราม, งานศลิปะ 

ภาพวาด และรปูถ่าย นอกจากนี้ยังมสีว่นทีเ่ป็นพระราชวัง ซึง่ปัจจุบัน

เป็นทีพ่ านักของผูส้บืเชือ้สายมหาราชาเมอืงชัยปุระบอกเล่าถงึชวีติ

ความเป็นอยู่ของกษัตรยิใ์นยุคนั้น นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้ขายของที่

ระลกึ รา้นหนังสอื เครือ่งประดับ และรา้นอาหาร 

 

โปรแกรมแนะน า.. ทีน่ ีย่งัม ีPrivate Zone เป็นหอ้งสฟ้ีาทีช่ ือ่วา่ “บลูพาเลซ”และ “โชภานวิาส” (หอแหง่

ความงาม) ศลิปะทองค าบนชัน้ 4 ของจันทรามาฮาล อยู่ดา้นบนสดุของพระราชวังและมองเห็นววิเมอืงชัยปุระแบบ 

360 องศา ประมาณ 3500 รูปี/ท่าน (ไมร่วมในราคาทัวร)์สอบถามหรอืจองก่อนเขา้สถานทีจ่ากหว้หนา้ทัวรห์รอืไกด์

ทอ้งถิน่  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั ณ Hotel Park Ocean (ชยัปรุะ) /หรอืเทยีบเทา่ คนืที ่2 

วนัที ่3                                             ชยัปรุะ - บคิาเนอร ์- จยัแซลเมยีร ์  B L D 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.30 น. จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner) หนึง่ในเสน้ทางสายไหม สมัยอดตียังไมม่เีมอืงบิ

คาเนอร ์บรเิวณนี้เป็นสว่นหนึง่ของ Mawar Land of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยังตอ้งใช ้

ผ่านไปมา จงึมโีจรหลายก๊ก ยดึครองพืน้ทีห่ย่อมเล็กหย่อม และยังไม่มใีครครอบครองดนิแดนแห่งนี ้

เจา้ชาย Rao Bika แหง่แควน้โยธปรุะ (จ๊อดปรู์) เกดิความนอ้ยใจในค าพูดพระบดิา จงึตัดสนิใจมุง่หนา้

เดนิทางกอ่นลงหลักปักฐานตอ่สูก้ับพวกโจร น าความร่มเย็นเขา้มาสูด่นิแดนแหง่ความตาย จนชาวบา้น

ทอ้งถิน่เขา้ร่วมในการต่อสูก้ับพวกโจร จนในที่สุดเมอืงบคิาเนอร์จงึไดถู้กจัดตัง้เป็นบคิาเนอร์มาจน

ปัจจุบัน น าท่านชม ป้อมสแีดงแหง่เมอืงบคิาเนอร ์ (Junagarh Fort) หรือ จูนนาการ ์วังมหา

ราชาทีอ่ยูใ่นสภาพดสีดุแหง่หนึง่ในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถกูสรา้งขึน้โดยราชปตุ Rao Bika 

ดว้ยการต่อสูก้ับชนพื้นเมือง จนสามารถตั ้งถิ่นฐานแมผ้่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้งแต่

ทะเลทรายทีอ่ยูร่อบดา้นรวมทัง้ความกลา้หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืงอยูร่อดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่

แบง่เป็นหลายสว่น เชน่ Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal 



 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าทา่น เ ดิ น ท า ง สู่  เ ม ื อ ง จ ั ย แ ซ ล เ มี ย ร ์
(Jaisalmer) คอืเมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่า 
“นครสทีอง” ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงู อยูท่างตะวันตกสดุ
ของแควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางการคา้
ที ่ส าคัญระหวา่งอนิเดยีกับตะวันออกกลางนครแห่ง
นี้กอ่สรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืงเป็นสว่นใหญเ่มือ่
ยามตอ้งแสงอาทติยอ์ัสดงทีไ่ลล้งบนพืน้ผวิของหนิ
เหล่านี้ ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอร่ามตาและนี่
คอืที่มาของสมญา “นครสทีอง”ดว้ยเหตุที่จัยแซล
เมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคัญ สง่ผลใหพ้่อคา้
วาณชิยใ์นตระกลูดังๆ หลายๆคนร ่ารวยกันอยา่งมหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสน์ทีใ่หญโ่ต
มโหฬาร   วนันีไ้ฮไลทพ์กัโรงแรมรปูแบบฮาเวล ีHaveli คฤหาสน์ , พระราชวังหรอืป้อมในอนุทวปี
อนิเดยีมักจะเป็นหนึ่งเดยีวกับความส าคัญทางประวัตศิาสตร์และสถาปัตยกรรมบา้นแบบดัง้เดมิในอนุ
ทวปีอนิเดยี 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ณ Hotel Golden Haveli (จยัแซลเมยีร)์ /หรอืเทยีบเทา่ คนืที ่3 

วนัที ่4                                                          จยัแซลเมยีร ์  B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น.  น าท่านชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญท่ีอ่ยูท่่ามกลางทะเลสาบ 



 

 

สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 โดยป้อมนี้ถอืวา่เป็นป้อมทีส่รา้งล าดับที ่2 

ของรัฐราชาสถาน รอบๆป้อมจัยแซลเมยีรม์หีอรบถงึ 99 หอ โดยศัตรูหลักของเมอืงนี้คอื บรรดาเจา้ราช

ปุตของนครต่าง ๆ รวมถงึจักรพรรดอิัคบาร์แห่งโมกุล ซึง่ต่อมากลายเป็นเขยของเมืองนี้ไปในที่สุด 

ปัจจุบัน ป้อมจัยแซลเมียร์เป็นป้อมเดียวในอนิเดียที่มีผูค้นอาศัยอยู่ดา้นบนบนเขาทติรีกูฏชมความ

สวยงามของ “ปราสาททราย” ทีต่ัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทรายภายในป้อมมบีา้นพักของชาวบา้นที่

พ านักอยูอ่าศัยมานานนับรอ้ยปี ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของเมอืงจัยแซลเมยีร ์

จากนัน้ ชมความงามของคฤหาสน์ ชม คฤหาสนเ์สนาบด ีหรอื ฮาเวล ี(Haveli) คฤหาสน์ของเสนาบดแีห่ง

เมอืง Jaisalmer ทีไ่ดช้ือ่วา่ร ่ารวยทีส่ดุ คอื Nathmal Ji Ki Haveli สงูถงึ 5 ชัน้ คฤหาสนข์องเศรษฐ ี

 บา้นเศรษฐหีลังนี้ถูกสรา้งโดย Lalu และ Hathi 2 พีน่อ้งศลิปินและสถาปนกิเอก ทีส่รา้งอย่างวจิติร

บรรจง แมผ้า่นมาเป็นรอ้ยๆปี แตท่วา่ ความละเอยีด ออ่นชอ้ย ลวดลาย ยังสวยงามมคีณุคา่เหมอืนเดมิ  

ภายในจะจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ยอมรับวา่แต่ละหอ้งยังมขีา้วของเครือ่งใชแ้ละรูปภาพเก่าแก ่

คงไวเ้ชน่เดมิ และชม วดัเชน (Jain Temples) ทีต่ัง้อยูบ่นป้อมจัยซัลแมร ์กลุม่วัดเชนประกอบดว้ย

วัด 7 วัด มวีัดประธาน  ซึง่มขีนาดใหญส่ดุมชีือ่วา่ จันทราปราพู (Chandraprabhu Temple)ซึง่สรา้ง

เพือ่ถวายแดศ่าสดาของศาสนาเชน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบเศรษฐคีฤหาสนเ์สนาบด ีณ โรงแรม 

บ่ายแก่ๆ น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายธาร ์(Sam Sand Dunes) เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดง่ดังใน 

จัยแซลเมยีร ์เนนิทรายแห่งนี้เป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกับผนืแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงามเกนิค าบรรยาย 



 

 

โดยเฉพาะการน่ังอฐูชมพระอาทติยต์ก มันฟินมากกกกกกกกกกก!!!! 

“ทะเลทรายธาร”์ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ทะเลทรายเกรทอนิเดยีน(Great Indian Desert)  

เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอนิเดยีและปากีสถาน มพีื้นที่

มากกวา่ 200,000 ตร.กม. ถอืเป็นพืน้ทีแ่หง้แลง้ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 9 ของโลก 

“ไฮไลทเ์อาใจคอผจญภยั” ที่ชอบความสโลวไ์ลฟ์ ดว้ยการนั่งอูฐในทะเลทรายธาร ์ส ารวจเมืองจยัซลัเมียร ์ ที่สุด
ของการเที่ยวในแถบตะวนัตกของรฐัราชาสถาน ชมสนัทราย Sam Sand Dunes เป็นที่ซึง่โคง้ขอบฟ้า
จรดกบัผืนแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงามเกินค าบรรยาย...อิสระเก็บภาพกบัเนินทรายยามสนธยาสดุฟิน 

ค ่า  ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่าน...สู่เต็นท ์ กลางทะเลทรายธาร ์ เพ่ือรบัประทานอาหาร และ ชมการแสดง
การเตน้ระบ าแบบพืน้เมืองชาวราชาสถานอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละ รบัประทานอาหารค ่า ณ 
ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ณ Hotel Golden Haveli (จยัแซลเมยีร)์ /หรอืเทยีบเทา่ คนืที ่4 

วนัที ่5                                                   จยัแซลเมยีร ์- จอ๊ดปรู ์  B L D 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.30 น.  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจอ๊ดปรู ์ (Jodhpur) เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของแควน้ราชาสถาน รอง
จากเมอืงชยัปรุะ ศนูยก์ลางของเมอืง คอื Mehrangarh Fort ป้อมปราการใหญบ่นเนนิเขา ทีม่องเห็นได ้
ไกลจากรอบเมอืง สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1459 (พ.ศ. 2002) โดย มหาราชา ราโอ จอดา (Maharaja 
Rao Jodha) ซึง่เป็นยคุเดยีวกับกรงุศรอียธุยาตอนตน้ 

 “โยธาปุระเมอืงสฟ้ีา” เมอืงทีไ่ดฉ้ายาวา่เมอืงแห่งความตายเพราะอยู่กลางทะเลทรายธารใ์นอดตี 
เมอืงสนี า้เงนิจอ๊ดปรู ์Jodhpur หรอื เมอืงโยธะปรุะ ในปัจจุบันเป็นเมอืงโรแมนตกิหรอืเมอืง โยธะปุ
ระ นครนักรบ ท่ัวทัง้เมอืงเป็นสฟ้ีาน ้าทะเลใหญเ่ป็นอันดับสองในแควน้ราชาสถาน ตัง้โดยสรา้งโดย มหา
ราชา ราโอ จอดา (Rao Jodha) แหง่ราชวงศ ์Rathorถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องพวกราชบตุรเป็นตน้ก าเนดิ
ของอกีหลายราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแหง่จ๊อดปูรค์วามเก่าท าใหเ้มอืงนี้มมีนต์
ขลังเป็นศูนยก์ลางของราชาสถานตัง้แต่อดตีกาลนานหลายรอ้ยปี สนี ้าเงนิหรอืสฟ้ีานี่เป็นสขีองวรรณะ
พราหมณ์แลว้เมอืงนี้ก็มคีนวรรณะนี้มาก บา้นเรือนเลยทาสนี ้าเงนิทัง้เมอืง กับเหตุผลที่2ก็คอื เพราะ
ความทีอ่ยูก่ลางทะเลทรายธารท์ีร่อ้นแลง้ การทาบา้นเรอืนสฟ้ีาหรอืสนี ้าเงนิจะท าใหด้สูบายตาและเย็น
ใจมากขึน้.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม ป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort ) ป้อมนี้เป็นป้อมโบราณทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละ

เป็นหนึง่ในสีข่องพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในอนิเดยี ใน ค.ศ. 1459 เมือ่ฤาษีท่านหนึง่บอกวา่มหาราชา     
จ๊อดธะ พระองคค์วรสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี่ จ๊อดปูรเ์ป็นศูนยก์ลางอาณาจักรใหญ่แต่ครัง้โบราณ ป้อมจงึถูก
เสรมิเตมิแตง่ใหม้ขีนาดใหญ่มหมึา ป้อมโบราณทีย่ังอยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ ภายในยังเป็นพพิธิภัณฑท์ี่



 

 

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์เรือ่ง Batman The 
dark knight rises (2012) อกีดว้ย   

1. พระต าหนกัพูลมาฮาล (Phool Mahal) หรอื พระต าหนักแหง่มวลดอกไม ้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1724 
โดยไดรั้บการยกย่องว่าสวยงามและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาต าหนักทั้งหมดที่อยู่ภายในป้อม 
ภาพวาดทีผ่นังและเพดานเป็นผลงานของศลิปินเพยีงท่านเดยีว สว่นใหญเ่ป็นภาพวาดลายดอกไมแ้ละ
เถาไมป้ระดับจ านวนมาก โดยเรยีกการวาดภาพแบบนีว้า่ รักมาลา (Ragmala Painting) จดุประสงคข์อง
หอ้งนีใ้ชเ้พือ่ความส าราญ ฟังดนตรแีละชมการเตน้ร า 

2. ลานราชาภเิษก (Coronation Courtyard) ที่เ้รยีกชือ่นี้เพราะมบีัลลังกแ์กะสลักดว้ยหนิอ่อน ซึง่
เป็นทีป่ระทับของมหาราชาแหง่จ๊อดปรูใ์นวนัทีไ่ดรั้บการสถาปนาใหป้กครองเมอืงแตล่ะยคุตัง้อยู ่

3. ต าหนกัจนักมิาฮาล (Jhanki Mahal) ดา้นในเป็นพพิธิภัณฑเ์ปลเด็ก ซึง่งดงามมเีอกลักษณ์สมกับ
เป็นเครือ่งใชข้องเชือ้พระวงศ ์

4. พพิธิภณัฑล์ า้คา่ เป็นพพิธิภัณฑเ์สลีย่งหรอืปัลกกิานา เป็นเสลีย่งโบราณสวยงามและหาชมไดย้าก 
และยังมีหอ้งแสดงประทุนหลังชา้งของมหาราชายุคต่างๆ มสี่วนที่ใชแ้สดงอาวุธต่างๆ ที่ใชใ้นอดีต
ส าหรับสูร้บ 

5. พระต าหนกัโมตมิาฮาล (Moti Mahal) หรือพระ
ต าหนักไข่มุก จุดเด่นอยู่ที่การน าเปลือกหอยมุกมาบด 
ก่อนน าไปผสมปูนแลว้ฉาบลงบนผนังหอ้ง ท าใหเ้วลาค ่า
คนืจดุเทยีนผนังหอ้งจะดแูวววาว สว่นเพดานใชก้ระจกเป็น
สีๆ  จดุประสงคข์องหอ้งนี้เพือ่ใชใ้นการหารอืราชการกับขา้
ราชบรพิารระดับสงู 

6. ตากตัวลิลา (Takhat Villa) เป็นหอ้งนอนหรูหรา
อลังการ ของมหาราชาตากัต ซงิห ์(Maharaja Takhat 
Singh) ทีห่อ้งมคีวามแปลกคอืเพดานมกีารประดับประดา
ดว้ยลกูบอลคลา้ยลกูบอลครสิตม์าส 

จากน ัน้  พาทา่นชม อนุสรณ์สถานจาสวานตธ์าดา (Jaswant Thada) สิง่ปลกูสรา้งสขีาว      สะอาดตาที ่
สรา้งดว้ยหนิอ่อนหลังคาทรงปรางคป์ราสาทประดับโดยหนิอ่อน ตัง้อยู่ห่างจากป้อมเมหุร์านการห ์ไป
ประมาณ 1 กโิลเมตร อนุสรณ์นี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 เพือ่อุทศิใหก้ับมหาราชาจัสวันต์ ซงิหท์ี ่2 
(Maharaja Jaswant Singh II) หลังจากเสยีชวีติไปแลว้ 4 ปี โดยเป็นมหาราชาทีไ่ดก้ารนับถอืจาก
ประชาชนมากมาย เป็นทัง้ผูร้เิร ิม่โครงการชลประทาน จัสวันตธ์าดาสรา้งจากหนิออ่นจากแหลง่เดยีวกับที่
น าไปสรา้งทัชมาฮาล จากนัน้อสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ณ Hotel Lords Inn  (เมอืงจอ๊ดปรู)์ /หรอืเทยีบเทา่ คนืที ่5 



 

 

วนัที ่6                                                         จอดปรู ์– ชยัปรุะ-กรงุเทพฯ   B L - 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับไป ชยัปรุะ (ระยะทาง 250 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชัยปรุะ...น าทา่นชมจุดถา่ยรปูทีส่วยมากกก...ประตปูาตรกิา (Patrika Gate) นี้ตัง้อยูบ่รเิวณ วง

เวยีนจาวาฮาร ์(Jawahar Circle) ดว้ยความทีเ่ป็นประตเูมอืงล าดับที ่9 ซึง่เป็นเลขศักดิส์ทิธิข์องฮนิด ู

การสรา้งประตูนี้ จงึมกีารระดมความคดิในการสรา้งใหต้รงตามประเพณีโบราณของเมอืง แต่ละซุม้มี

ภาพวาดสสีนัสวยงาม บอกเลา่ประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชาสถานส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

จากนัน้ กอ่นเดนิทางไปสนามบนิอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของตามอัธยาศัย  

  น าท่านชอ้ปป้ิงในชัยปุระเลือกซื้อของฝาก ที ่

ตลาดบาปบูาซาร ์(Bapu Bazaar) ในชัยปรุะ

เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ เ ที ย ม ที่ มี ทั ้ ง

เครือ่งประดับทีค่อประจ าชาต ิตา่งห ูก าไลขอ้เทา้ 

ก าไลที่ท าดว้ยคร่ัง (เครื่องเขนิ) รวมทัง้ก าไลที่

ท าจากไหมหลากสสีัน  ซือ้ผา้พันเทจแบบดัง้เดมิ

หรือผา้มัดยอ้มและสียอ้มกลายเป็นสิ่งจ าเป็น 

รูปแบบของ Bandhej แตกต่างกันไปตัง้แต ่

lehariya ไปจนถงึ sanganeri ไปจนถงึพมิพผ์า้

บาตกิ นอกจากงานปักทีว่จิติรบรรจงและวจิติรบรรจงบนดปัูตตาและสา่หรแีลว้ พวกเขายังมงีานกระจกที่

สวยงามและงานโกตาปัตตอิกีดว้ย ซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ จากรา้นคา้มากมาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ งานฝีมอืหรอื

เครือ่งประดับอันแสนปราณีต กลับไปเป็นของฝากแกค่นทีค่ณุรัก ....จนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD131  

วนัที ่7                                                               กรงุเทพฯ  - - - 

04.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ...โดยสวสัดภิาพ 

************** 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) พืน้หลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
( สามารถถา่ยดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ไมส่วมเครือ่งประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ทีท่ีป่ระสานงาน
ไดค้ะ่ ) 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควิด-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสีเหลืองหรือInternational 
Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกันเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 

2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง

หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

อตัราคา่บรกิาร   

 

 เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป)  

เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14-18 กนัยายน 65 

37,777 7,500.- 
19-23 ตลุาคม 65 

9-13 พฤศจกิายน 65 

7 -11 ธนัวาคม 65 

 

ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรอืเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาส าหรับเด็ก ..บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกับทางบรษัิทฯ 



 

 

 

**หากทา่นทีจ่ะออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สายการบนิเป็น Low Cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยนืยนัการจองกรณุา ช าระคา่โดยสารท ัง้หมด 

(แบบเต็มจ านวน) ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการตกลงจองกบัทางเจา้หนา้ที ่(กรณีทีจ่า่ยมดัจ ามาแลว้) 

บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสารท ัง้หมด 10 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นช าระเงนิมดัจ าแลว้คอืการยนืยนัทีน่ ัง่

ของทา่น โปรดอา่นเง ือ่นไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงนิ...ขอบคณุคะ่/ครบั 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม 

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับกรงุเทพฯ-ชยัปรุะ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัดโดยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกันภัยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม ตามระบใุนรายการ(พักหอ้งละ 2 ทา่น)ตามระบใุนรายการ 

 รถโคช้ปรับอากาศ ตามระบใุนรายการ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ/ุคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามระบใุนรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 

6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย ควบคมุถงึโควดิ อายตุ า่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกัน

คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 

85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ

(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน้)และหลังจากกลบัจากตา่งประเทศตอ่เนือ่งอกี 7 วนั  วงเงนิคุม้ครองอาหาร

เป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตทั่ง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร

ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

 คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหักณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณอีอกใบก ากับภาษี) 

 คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่น ้าหนักเกนิพกิัดตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 



 

 

 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับทา่นมากวา่  

♣    กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทาง

ได ้

♣ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

  หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

  ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 2,000 บาท และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดง

ใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออก

เดนิทาง)  

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่

ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีา

ละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน

กอ่นออกเดนิทาง)  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและ

มาเทีย่วรว่มกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



 

 

5.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

16. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม 

 


