
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

HIGHLIGHTS.....ท่องราชาสถาน ดินแดนแหง่พระราชา ดินแดนสีทองของพระราชาที่เปลี่ยน 

มุมมองความเป็น ‘อินเดีย’ และเสน่หที์่เล่ายงัไงกไ็ม่รูจ้บ...กบัการเดินทางที่เปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกบั ‘อินเดีย’ 
เสียใหม่.....สมัผสัวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร ์ และศิลปะแบบอินเดียที่งดงามละเมียดละไม ณ รฐั
ราชสถาน (Rajasthan) ซึง่อยู่ตะวนัตกสุดของประเทศอินเดีย ติดชายแดนปากีสถาน ดินแดนแห่งพระราชา ชม 
พระราชวงั ป้อมปราการ ที่มีความสวยงามหรูหราตามแบบราชวงศใ์หเ้ราสมัผสัอย่างแน่นอน. 

 เยือน..4 เมืองคลาสสิค.... จยัปูร ์ (Jaipur) นครสีชมพู /จอ๊ดปูร ์ (Jodhpur) นครสีฟ้า/จยัแซลเมียร ์ (Jaisalmer) 

นครสีทอง/อไุดปูร ์ (Udaipur) นครสีขาวแห่งราชสถานสีสนัแห่งอินเดีย.. ดินแดนที่ความสุดข ัว้เหนือความ
คาดหมายพรอ้มจะใหเ้ราเผชญิไดอ้ยู่ทุกวินาที‘เสน่หข์องอินเดีย’จึงไม่สามารถสมัผสัไดเ้พียงทริปเดียวแลว้จบสิน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

วนัแรก กรุงเทพฯ - เดลลี - ชยัปุระ - L D

04.30 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 3-4 แถว D  สายการบินไทย (TG) 
โดยเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  

07.00 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 
323 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  (บริการเคร่ืองดื่มอาหารรอ้นบนเคร่ือง) (ใชเ้วลา
เดินทาง 4 ชัว่โมง 30 นาที)  เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

09.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ผ่านพิธกีารตรวจ
คนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ .. 

12.00 น. รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ เมืองชยัปุระ 

(Jaipur) หรือเมืองสีชมพู (Pink City) 
(ระยะทาง 275 กม.) (ประมาณ 5-6 
ชม.) เมืองชยัปุระ หรือ เมืองจยัปูร ์ เป็น
เมืองหลวง และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรฐัราช
สถาน อีกทัง้เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองท่ียอด
เย่ียมท่ีสุด สิ่งปลูกสรา้งโดยเฉพาะในบริเวณตวั
เมืองเก่าน้ันไดร้บัการทาสีใหเ้ป็นสีชมพู แต่คน
ส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสีสม้แดงมากกว่า สาเหตท่ีุ
เมืองนี้ถูกทาสีชมพู ในสมัยของมหาราชา 
Ram Singh อินเดียยงัเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ เพ่ือตอ้นรบักษตัริย ์ Edward VII จากสหราช
อาณาจกัร (ในสมยัท่ีดํารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เม่ือปี ค.ศ.1853 จึงมีรบัสัง่ใหร้าษฎรทาสี
บา้นเรือนเป็นสีชมพู เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่กษตัริยเ์จา้อาณานิคมจยัปูรใ์นอดีต ถือเป็นเมืองท่ี
มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทัง้ดา้นวตัถุและวิทยาการสถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อมโบราณ
ตลอดจนบา้นเรือน นําท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม  “Hawa  Mahal” (ถา่ยรูปดา้นนอก) 



 

หรือ Palace of the wind ซึง่เป็นหน่ึงในหลายพระราชวงัท่ีอยู่ในกําแพงเมืองของนครสีชมพูแห่งนี ้
ไม่ได ้ พระราชวงัสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของมหาราชา มีลกัษณะเป็นอาคาร 5 ช ัน้  

 สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปนูแหง้ เป็นรปูแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยีกบัโมกลุ ท่ีสวย
เดน่ คือ ลวดลายฉลหิุนตามหนา้ต่าง       ชอ่งระบายอากาศท่ีบรรดา นางสนมในวงัใชเ้ป็น ท่ีแอบ
ดชูวิีต ความเป็น อยู่ของสามญัชนทัว่ไป และประโยชนอี์กอย่างคือเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมีชอ่งหนา้ต่าง 
จาํนวนมากถึง 152 ชอ่ง อยู่บริเวณตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) ใหท่้านช ้
อปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ กาํไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน สําควรแก่เวลา 
นําท่านเขา้สูท่ี่พกั… 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั  HOTEL RAMADA  (เมืองชยัปุระ) หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง เมืองชยัปุระ (เมืองสีชมพู) B L D

07.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่าน โดยรถโคช๊ เดินทางสู่ พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ และ พิเศษนั่งชา้งขึน้สู่
พระราชวงัช ัน้ใน 

พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort) เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปุระ สรา้งท่ีเคยเป็น
ป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสิงห ์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ลง
ในสมัยของมหาราชาใจสิงห  ์ ป้อมแห่งนี้เป็นตน้แบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 
นอกจากนีใ้นสมยักอ่นดา้นลา่งของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสาํคญัเพ่ือป้องกนัขา้ศึกไดอี้กช ัน้ 
ทําใหท่ี้น่ีกลายเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่หลายรอ้ยปี ก่อนมหาราชาสะ
หวายจยั ซงิหท่ี์ 2 จะตดัสินใจยา้ยลงไปสรา้งเมืองใหม่ยงัชยัปุระ....ภายในพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ 
ประกอบดว้ยพระตําหนักต่างๆ  ซึง่ส่วนใหญ่จะสรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์ (Maharaja Man 
Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592 และไดมี้การขยายต่อเติมโดยมหาราชาองคต์่อๆมา ทัง้นี้ในชว่งท่ีป้อมแอม
แมร ์ ขยายออกมาจนใหญ่โตน้ัน จกัรวรรดิโมเลกุลเขา้มามีอิทธิพลในดินแดนนี้แลว้ จึงทําใหรู้ปแบบ
สถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกบัโมกุล เปล่ียนรถรถจีป๊ขึน้สู่ภายใน
พระราชวงั  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านน่ังรถจป๊ลงสูร่ถโคช๊… 

 

 



 

 จากนั้นแวะ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ชลมา ฮาล (JAL MAHAL) หรือพระราชวงัน้ํา 
(WATER PALACE) ซึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา (Man Sagar) โดยพระราชวงัแห่ง
นี้และทิวทศันข์องทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรบัปรุงโดยมหาราชา สะหวาย จยั สิงหท่ี์ 2 ตวั

พระราชวงัน้ันสรา้งไดอ้ย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล ซึ่งสามารถพบไดท้ั่วไปใน
สิ่งกอ่สรา้งในรฐัราชสถาน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.00 น. นําท่านชม พระราชวงัหลวง หรือ พระราชวงัซิตีพ้าเลซ (City Palace) พระราชวงัอนัเป็นท่ี
ประทบัของมหาราชาแห่งชยัปรุะ สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชาไสว จยั ซงิหท่ี์ 2 จากน้ันก็ไดร้บัการดแูลต่อ
เติมโดยมหาราชาของชยัปุระรุ่นต่อๆ มา โดยสถาปัตยกรรมไดร้บัการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบราชปุตกบัโมกุล โดยซตีิพ้าเลซ....ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมในนามของพิพิธภณัฑไ์สวมานซงิห ์ ภายในเขต
พระราชฐาน มีศาลาวา่ราชการ ท่ีมหาราชาใชป้รึกษางานกบัราชบริพาร ตัง้อยู่กลางผงัพระราชวงั และ
เหยือกเงิน(Silver Urms) แท ้ๆ  2 ใบของมหาราชามดัโฮ ซงิห ์ ท่ี 2 (Maharaja Madho Singh II) 
ซึง่เหยือกสีเงินนี้จะวางอยู่ของประตูทางเขา้ เหยือกนี้มีความสูงถึง 1.6 เมตร บรรจุนํ้าได ้ 900 ลิตร 
ในอดีตเคยถูกใชบ้รรจุนํ้าจากแม่นํ้าคงคาเพ่ือ
นําไปใชใ้นพิธีราชาภิเษกของกษตัริยเ์อ็ดเวิรด์ท่ี 7 
และชมความงามของ  ปทัมนิวาสชอวก์ 
(Pitam Niwas Chawk) หรือ เรียกกนัวา่ ลาน
นกยูง (Peacock Courtyard) นกยูงถือว่าเป็น
สตัวป์ระจํารฐัราชาสถาน ลานนกยูงซึง่ถือว่าเป็น
ไฮไลตข์องพระราชวงัแห่งนี้ดว้ย ในอดีตใชเ้ป็นลาน
สาํหรบัแสดงกลางแจง้ของนางราํ เพ่ือความบนัเทิง 

 และสําราญของมหาราชาในสมยัน้ัน ท่ีลานนี้ยงัมี
ประตูท่ีสวยๆ 4 บานประตู โดยแต่ละประตูจะมี



 

ภาพวดแทนสญัลกัษณข์องทัง้ 4 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูฝน-ประตูนกยูง ฤดูรอ้น-ประตูดอกบวั ฤดูหนาว-
ประตลูายดอกไม ้ และฤดใูบไมผ้ลิ-ประตสีูเขยีวตอง โดยแตล่ะประตจูะออกแบบมาไม่เหมือนกนัมีเทพฮินดู
องคเ์ล็กๆประดบัเหนือประตแูตล่ะบาน และจากลานนกยูงเราสามารถเห็นสว่นของวงัส่วนตวัของครอบครวั
มหาราชาคนปัจจบุนัแห่งเมืองจยัปรู.์..จากนัน้ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์ (Jantar Mantar) จดัวา่
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของเมืองชยัปุระ โดยไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 2010สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สิงหท่ี์ 2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและ
พระปรีชาในเร่ืองดาราศาสตร ์ จึงไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี้ขึน้มาพรอ้มๆ กบัการก่อสรา้ง
พระราชวงัซตีิพ้าเลซ เพ่ือใชด้คูวามเคล่ือนไหวของพระอาทิตย ์ พระจนัทร ์ และดวงดาว โดยหอดดูาวจนั
ตารม์นัตารแ์ห่งนี ้ ถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือสําคญัในสมยัโบราณ เน่ืองจากจะใชค้ํานวณฤกษเ์วลาในการออ
กรบน่ันเอง จนัทาร ์ มานทาร ์ จากนี้แลว้มหาราชาไสวจยั ซงิหท่ี์ 2 ยงัไดส้รา้งหอดดูาวในลกัษณะนี้อีก 
4 แห่ง ซึง่หน่ึงในสี่อยู่ใจกลางเมืองเดลี และ อยู่ท่ีเมือง Ujjain , Varanasi และ Matura นาฬิกาแดดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกจะอยู่ท่ีจยัปูรมี์ความสูงถึง 28 เมตร ท่ีมีความเท่ียงตรง บอกเวลาท่ีเมืองจยัปูรไ์ด ้
โดยเฉพาะซึง่เวลาจะไม่ตรงกบัเวลามาตรฐานของอินเดีย การเดินทางมาชมจนัทาร ์ มานทาร ์ ควรมาใน
ชว่งเวลาท่ีมีแดดจะไดเ้ห็นเงาของแสงท่ีนาฬิกาแดดบอกเวลาได ้  จากน้ัน...พาท่านอิสระชอ้ปป้ิงสิ่งทอง
แห่งเมืองหลวงรฐัราชาสถาน  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั  HOTEL RAMADA  (เมืองชยัปุระ) หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองชยัปุระ – บิคาเนอร-์จยัแซลเมียร ์ (เมืองสีทอง) B L D

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองบิคาเนอร ์ นําท่านชม ป้อมสีแดงแหง่เมืองบิคาเนอร ์ หรือ ป้อมจูน
นาการ ์ (Junagarh Fort) วงัมหาราชาท่ีอยู่ในสภาพดีสุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 
1588 ถกูสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพืน้เมือง จนสามารถตัง้ถ่ินฐานแมผ่้านการ
รกุรานจากมหาโมกลุหลายครัง้ แตท่ะเลทรายท่ีอยู่รอบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มือง
อยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เชน่ Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan 
Mahal และ Anoop Mahal  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองจยัแซลเมียร ์ (JAISALMER) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 

ชัว่โมง จยัแซลเมียร ์ คือเมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า “นครสีทอง” ตัง้อยู่บนท่ีราบสงู กลางท่ีราบทะเลทราย



 

ธาร ์ มีกําแพงสูงใหญ่ดโูอฬาร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีอยู่ทาง
ตะวนัตกสุดของแควน้ราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเสน้ทาง
การคา้ท่ี สําคญัระหว่างอินเดียกบัตะวนัออกกลาง นครแห่ง
นีก้อ่สรา้งขึน้จากหินทรายสีเหลืองเป็นสว่นใหญ่ เม่ือยามตอ้ง
แสงอาทิตยอ์สัดงท่ีไลล้งบนพืน้ผิวของหินเหล่านี้ ก็จะปรากฏ
ใหเ้ห็นเป็นสีทองอร่ามตา และน่ีคือท่ีมาของสมญา “นครสี
ทอง” ดว้ยเหตุท่ีจยัแซลเมียรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีสําคญั 
ส่งผลใหพ่้อคา้วาณิชยใ์นตระกูลดงัๆ หลายๆคนรํ่ารวยกนั
อย่างมหาศาล กลายเป็นอภิมหาเศรษฐ ี มีคฤหาสนท่ี์ใหญ่โตมโหฬาร 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่ DERT TULIP HOTEL (เมืองจยัแซลเมียร)์ หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี จยัแซลเมียร ์ (เมืองสีทอง) B L D

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านชม ทะเลสาบกาดซิซาร ์ (Gadsisar Lake) โอเอซสิขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลท่ีสรา้งโดย
มหาราชาวาลกาดซ ี ราว ค.ศ.ท่ี 14 ซึง่ทะเลสาบนี้
เป็นแหล่งนํ้าท่ีสําคัญของเมืองจยัแซลเมียร  ์ รอบๆ 
ทะเลสาบจะมีวดัเล็กๆ ในชว่งฤดหูนาวจะไดพ้บเห็นนก 
นานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวดั
และอนุสรณส์ถานเล็กๆ สีเหลืองทองอร่าม ในอดีตด 
ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นแหลง่นํา้สาํคญัของเมือง แตปั่จจบุนั 
ใ ช ้เ ป็ น สถ าน ท่ี จัด ง า นป ร ะ เ พ ณี  “ก านกัว ร ์” 
(Gangaur) ซึง่จดัขึน้ในเดือน มีนาคม-เมษายน ของ
ทุกปี โดยมีมหาราวลัของจยัแซลเมียรเ์ป็นผูทํ้านําพิธี
ดว้ยตวัเอง ซึง่ประเพณีนี ้ หญิงโสดจะโยนดอกไมล้งไปในทะเลสาบและอธษิฐานขอคูช่วิีตท่ีดีๆ  

10.00 น. นําท่านชมป้อมจยัแซลเมียร ์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีอยู่ท่ามกลางทะเลสาบ 
สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 โดยป้อมนีถื้อวา่เป็นป้อมท่ีสรา้งลาํดบัท่ี 2 
ของรฐัราชสถานรอบๆ ป้อมจยัแซลเมียรมี์หอรบถึง 99 หอ โดยศตัรหูลกัของเมืองนีคื้อ บรรดาเจา้ราชปุ
ตของนครตา่ง ๆ รวมถึงจกัรพรรดิอคับารแ์ห่งโมกลุ ซึง่ตอ่มากลายเป็นเขยของเมืองนีไ้ปในท่ีสดุ ปัจจบุนั 
ป้อมจยัแซลเมียรเ์ป็นป้อมเดียวในอินเดียท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่ดา้นบนบนเขาทิตรีกฏูชมความสวยงามของ 
ปราสาททราย ท่ีต ัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทรายภายในป้อมมีบา้นพกัของชาวบา้นท่ีพํานักอยู่อาศยัมา
นานนับรอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมืองจยัแซลเมียร ์



 

โดยรอบ ชม ฮาเวลีพทัวนักี (Patwon Ki Haveli) มีขนาดใหญ่และหรหูรามท่ีสดุในบรรดาฮาเวลี
ดว้ยกนั เพราะเจา้ของเป็นนักธรุกิจ ซึง่รํ่ารวยท่ีสดุในยคุน้ันชือ่ กมุนั ซนัด ์ พตัวา (Guman Chand 

Patwa) และใชเ้วลาสรา้งถึง 50 ปี โดยเร่ิมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1805  มีจดุเดน่อยู่ตรงจาโรกสัท่ีมีมากถึง 
66 ระเบียง ชมคฤหาสนเ์สนาบดี หรือ ฮาเวลี (Haveli)ฮาเวลีแบบจยัซลัแมรน้ั์น สามารถสรา้ง
โดยท่ีเจา้ของจะตอ้งมีเงินทองมากมายจึงจะทุ่มเงินสรา้งคฤหาสนไ์วอ้ยู่อาศยัได ้ แตน่อกจากความใหญ่โต
แลว้ ฮาเวลีของเมืองจยัซลัแมรน้ั์น มีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่เหมือนเมืองอ่ืนๆ คือ เป็นคฤหาสนท่ี์สรา้งจาก
หินทรายสีทอง สว่นอาคารช ัน้ลา่งยกสงูจากพืน้เพ่ือป้องกนัฝุ่นจากทะเลทราย วดัเชน (Jain 
Temples) ท่ีต ัง้อยู่บนป้อมจยัซลัแมร ์ กลุม่วดัเชนประกอบดว้ยวดั 7 วดั มีวดัประธานซึง่มีขนาดใหญ่
สดุมีชือ่วา่ จนัทราปราพู (Chandraprabhu Temple) พระราชวงัของมหาราวลั (Palace of the 
Maharawal) ตัง้อยู่ดา้นขวามือของป้อมจยัซลัแมร ์ เป็นพระราชวงัขนาด 5 ช ัน้ แบ่งเป็นหอ้งตา่งๆ ซึง่
ตกแตง่สวยงามตามสไตลร์าชปตุ โดยหอ้งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของท่ีน่ีคือ กชัวิลลา่ส ์ (Gaj Villas) ซึง่บ ุ ผนัง
ดว้ยกระเบือ้งลายสีฟ้าเขม้จากประเทศฮอลแลนด ์ นอกจากนี ้ พืน้ท่ีบางสว่นยงัเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของ
ใชส้ว่นตวัสมาชกิในราชวงศบ์าติ ฮาเวลีซาลิมซงิหกี์ (Salim Singh Ki Haveli) คฤหาสนท์รงดอก
เห็ด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1815 เจา้ของเดิม เจา้ของดัง้เดิมคือ ท่านซาลิม ซงิห ์ (Salim Singh) ซึง่เป็น
นายกรฐัมนตรีในสมยัน้ัน ท่ีสาํคญั ฮาเวลีแห่งนีย้งัมีรปูทรงเฉพาะตวัคือ ช ัน้ ลา่งกวา้งแตช่ ัน้บนแคบลง
เหมือนดอกเห็ด โดยสว่นท่ีเหมือนดอกเห็ดน้ัน ถือเป็นจดุเดน่ของคฤหาสนนี์ ้ เพราะประกอบดว้ยซุม้โคง้
ทัง้หมด 38 โคง้ มีโดมดา้นบนตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสีนํา้เงิน นอกจากนี ้ ยงัมีจดุเดน่ท่ีงานแกะสลกัของแต่
ละ ระเบียง ซึง่สวยงามและมีลวดลายท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะระเบียง 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ FORT RAJWADA  HOTEL 
15.00 น. นําท่านเดินทางสู ่ทะเลยทรายธาร ์ห่างจากตวัเมืองออกไปราว42 กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีโด่งดงัในจยัแซลเมียร.์..ทะเลทรายธาร ์ (Thar หรือ Indian Desert ) มีเนื้อท่ีประมาณ 114,000 
ตารางไมล ์ เป็นสนัทรายท่ีมีขนาดใหญ่และมีชือ่เสียงมากท่ีสดุของเมืองจยัซลัแมร ์มีคํากล่าวว่าถา้มาอินเดีย
ฝ่ังทิศตะวนัตกแลว้ไม่ไดม้าท่ีนครสีทอง “จยัซลัเมียร”์ ก็เสมือนว่ายงัมาไม่ถึงแควน้ราชาสถานของอินเดีย
โดยสมบรูณ.์.นําท่านขีอู่ฐสู่ทะเลทรายทาร ์ชมสนัทรายแห่งนี ้  

 



 

 

 Sam Sand Dunes เป็นท่ีซึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงาม...ทะเลทรายธาร ์ เนินทราย
แห่งนี้เป็นท่ีซึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่นทรายสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัใน จยัแซลเมียร ์ ไดอ้ย่างงดงาม
เกินคาํบรรยาย 

18.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่าน...ชมโชวก์ารเตน้ระบําราชาสถาน และ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

20.00 น. นําท่านเดินทางกลบัโรงแรมที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั ณ  DERT TULIP HOTEL (เมืองจยัแซลเมียร)์ หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ จยัแซลเมียร ์ - จอ๊ดปูร ์ (โยธะปุระ)(เมืองสีฟ้า) B L D

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองจอ๊ดปูร ์ (Jodhpur) โยธาปุระ เมืองสีฟ้า (ระยะทางประมาณ290กิโลเมตร
ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชัว่โมง)  “เมืองจอ๊ดปูร”์ เมืองท่ีไดฉ้ายาว่าเมืองแห่งความตายเพราะอยู่กลาง
ทะเลทรายธารใ์นอดีต เมืองสีน้ําเงินจอ๊ดปูร ์ Jodhpur หรือ เมืองโยธะปุระ ในปัจจบนัเป็นเมืองโร
แมนติกหรือเมือง โยธะปรุะ นครนักรบ ทัว่
ทัง้เมืองเป็นสีฟ้านํ้าทะเล ใหญ่เป็นอนัดบั
สองในแควน้ราชาสถาน ตัง้โดยสรา้งโดย 
มหาราชา ราโอ จอดา (Rao Jodha) 
แห่งราชวงศ  ์ Rathorถือเป็นเมืองเก่าแก่
ของพวกราชบุตรเป็นตน้กําเนิดของอีก
หลายราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบิคาเนอรก็์เคย
เป็นเจา้ชายแห่งจอ๊ดปูรค์วามเก่าทําใหเ้มือง
นี้มีมนตข์ลงัเป็นศูนยก์ลางของราชาสถาน
ตัง้แต่อดีตกาลนานหลายรอ้ยปี สีนํ้าเงินหรือสีฟ้าน่ีเป็นสีของวรรณะพราหมณแ์ลว้เมืองนี้ก็มีคนวรรณะนี้
มาก บา้นเรือนเลยทาสีนํา้เงินทัง้เมือง กบัเหตผุลท่ี2ก็คือ เพราะความท่ีอยู่กลางทะเลทรายธารท่ี์รอ้นแลง้ 
การทาบา้นเรือนสีฟ้าหรือสีนํา้เงินจะทําใหด้สูบายตาและเย็นใจมากขึน้.. 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

14.00 น. นําท่านชม ป้อมเมหร์านการห ์ (Mehrangarh Fort ) ป้อมนี้เป็นป้อมโบราณท่ีมีความย่ิงใหญ่และ
เป็นหน่ึงในสี่ของพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินเดีย ป้อมปราการท่ียาวเหยียดขา้มเขาถึง 125 ลกู ภายใน
มีพระราชวงัท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าท่ีดีท่ีสุด ไม่มีป้อมปราการใดจะงามสง่า
เท่าเมหร์านการหฟ์อรท์แห่งนี้ มหาปราการหินถกูสรา้งบนเนินเขาสงู 122 เมตร ใน ค.ศ. 1459 เม่ือ
ฤาษีท่านหน่ึงบอกว่ามหาราชาจอ๊ดธะ พระองคค์วรสรา้งเมืองขึน้ท่ีน่ี จอ๊ดปูรเ์ป็นศูนยก์ลางอาณาจกัร
ใหญ่แต่ครัง้โบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งใหมี้ขนาดใหญ่มหึมา ภายในตกแต่งดว้ยแกว้หลากสี แบ่ง
หอ้งหรือทอ้งพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ ตําหนักMoti Mahal , Sheesh Mahal , Phool 
Mahal ป้อมเมหร์านการหเ์ป็นป้อมโบราณท่ียงัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ ภายในยงัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ไดร้บั
การตกแตง่อย่างสวยงาม 

1. Phool Mahal พระตําหนกัพูลมาฮาล หรือ พระตําหนักแห่งมวลดอกไม ้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1724 
โดยไดร้บัการยกย่องวา่สวยงามและละเอียดอ่อนท่ีสดุในบรรดาตาํหนักทัง้หมดท่ีอยู่ภายในป้อม ภาพวาดท่ี
ผนังและเพดานเป็นผลงานของศิลปินเพียงท่านเดียว ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดลายดอกไมแ้ละเถาไมป้ระดบั
จาํนวนมาก โดยเ◌ีรียกการวาดภาพแบบนี้ว่า รกัมาลา (Ragmala Painting) จดุประสงคข์องหอ้งนี้
ใชเ้พ่ือความสาํราญ ฟังดนตรีและชมการเตน้ราํ 

2. ลานราชาภิเษก (Coronation Courtyard) ท่ีเ้รียกชือ่นี้เพราะมีบลัลงักแ์กะสลกัดว้ยหินอ่อน ซึง่
เป็นท่ีประทบัของมหาราชาแห่งจอ๊ดปรูใ์นวนัท่ีไดร้บัการสถาปนาใหป้กครองเมืองแตล่ะยุคตัง้อยู่ 

3. ตําหนกัจนักิมาฮาล (Jhanki Mahal) ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑเ์ปลเด็ก ซึง่งดงามมีเอกลกัษณส์มกบั
เป็นเคร่ืองใชข้องเชือ้พระวงศ ์

4. พิพิธภณัฑลํ์า้ค่า เป็นพิพิธภณัฑเ์สลี่ยงหรือปัลกิกานา เป็นเสล่ียงโบราณสวยงามและหาชมไดย้าก 
และยงัมีหอ้งแสดงประทนุหลงัชา้ง ของมหาราชายคุตา่งๆ มีสว่นท่ีใชแ้สดงอาวธุตา่งๆ ท่ีใชใ้นอดีตสาํหรบั
สูร้บ 

5. พระตาํหนกัโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือพระตาํหนักไขมุ่ก จดุเดน่อยู่ท่ีการนําเปลือกหอยมุกมา
บด ก่อนนําไปผสมปูนแลว้ฉาบลงบนผนังหอ้ง ทําใหเ้วลาคํ่าคืนจุดเทียนผนังหอ้งจะดูแวววาว ส่วน
เพดานใชก้ระจกเป็นสีๆ จดุประสงคข์องหอ้งนีเ้พ่ือใชใ้นการหารือราชการกบัขา้ราชบริพารระดบัสงู 

6. ตากตัวิลลา (Takhat Villa) เป็นหอ้งนอนหรูหราอลงัการ ของมหาราชาตากตั ซงิห ์ (Maharaja 
Takhat Singh) ท่ีหอ้งมีความแปลกคือเพดานมีการประดบัประดาดว้ยลกูบอลคลา้ยลกูบอลคริสตม์าส 

จากนัน้  พาท่านชม อนุสรณ์สถานจาสวานตธ์าดา 
(Jaswant Thada) ส่ิงปลูกสรา้งสีขาวสะอาดตา 
ท่ี  สรา้งดว้ยหินอ่อนหลงัคาทรงปรางคป์ราสาทประดบั
โดยหินอ่อน   ตัง้อยู่ห่างจากป้อมเมหุร์านการห ์ ไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร อนุสรณนี์้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1899 เพ่ืออุทิศใหก้บัมหาราชาจสัวนัต ์ ซงิหท่ี์ 2 



 

(Maharaja Jaswant Singh II) หลงัจากเสียชวิีตไปแลว้ 4 ปี โดยเป็นมหาราชาท่ีไดก้ารนับถือจาก
ประชาชนมากมาย เป็นทัง้ผูริ้เร่ิมโครงการชลประทาน จสัวนัตธ์าดาสรา้งจากหินอ่อน จากแหล่งเดียวกบัท่ี
นําไปสรา้งทชัมาฮาล 

จากนัน้ นําท่านชม วงั “อูเมด พาวนั” ( Umaid Bhawan) และถ่ายเป็นที่ระลึก (ดา้นนอกเท่านัน้)  
ก่อสรา้งขึน้ตามโครงการจา้งงานชาวบา้นท่ียากจน เพ่ือใหช้าวบา้นมีงานทําในชว่งท่ีรอ้นจดั สรา้งโดย มหา
ราชาอุเมด ซงิห ์ (MAHARAJA UMAID SINGH) มีหอ้งทัง้หมด 347 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้ง 15 ปี โดย
คนงาน 300 คน ตวัพระราชวงัไดร้บัการออกแบบจากสองสถาปนิกชาวองักฤษ ตกแต่งแบบ อินโด-โค
โลเนียล สรา้งดว้ยหินทรายสีเนื้อ อยู่บนเนินเขาสูง ปัจจุบนัก็เป็นท่ีพํานักของมหาราชแห่งจอ๊ดหป์ูรแ์ละกนั
บางส่วนไวส้ําหรบัเป็น โรงแรมระดบัหา้ดาว พาคณะท่านเขา้ชมในส่วนบริเวณพิพิธภณัฑสํ์าหรบั
นกัท่องเที่ยว  

จากนัน้ อิสระเลือกซือ้ของพืน้เมืองของท่ีระลึกในตลาดบารซ์ารโ์บราณซึง่เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลี่ยนคา้ขายของ
เหลา่ขบวนคาราวานมาแตอ่ดีตตัง้อยู่กลางใจเมืองจอ๊ดปรูแ์หลง่ศิลปหตัถกรรม เคร่ืองเงิน กาํไล ผา้มดัยอ้มสี
สด เคร่ืองหนังมากมาย 

19.30 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั ณ  THE FERN  HOTEL JODHPUR   หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก จอ๊ดปูร ์ (โยธะปุระ) - เมืองรานคัปูร ์ –อูไดปูร ์ B L D

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําม่านเดินทางสู่เมืองอไุดปูร ์ ....เมืองอูไดปูร ์ เวนิสแห่งตะวนัออกในอินเดีย..... (ระยะทางประมาณ
290กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) เมืองอไูดปรู ์ (Udaipur) เมืองท่องเท่ียวท่ีรูจ้กักนัในชือ่ เวนิ
สแห่งตะวนัออก และ เมืองแห่งทะเลสาบ โดยเมืองอไูดปูรน้ั์นเป็นเมืองท่ีมีชือ่เสียงและน่ามาเยือนมากเป็น
อนัดบัตน้ๆของรฐัราชสถาน (Rajasthan) 

ระหวา่งทาง ผ่าน เมืองรานคัปูร ์ (Ranakpur)  นําท่าน ชมวิหารเชน (Chaturmukha Jain Temple) 
เป็นวิหารของศาสนาเชน สรา้งโดยคหบดี Dharna Sah เม่ือเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบดว้ย
หอ้งโถงกวา่ 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ตน้ เสาแตล่ะตน้จะถกูแกะสลกัอย่าง 

 งดงามมาก คิดเป็นพืน้ท่ีแกะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร ทัง้หมดถกูเก็บรกัษาไวอ้ย่างดีเย่ียม เม่ือสรา้ง
วดันี้จาํเป็นตอ้งสรา้งเมืองขึน้มาเพ่ือเป็นท่ีอาศยัของคนงานนับหม่ืน และเป็นสถานท่ี ท่ีสําคญัแห่งหน่ึงซึง่
ผูค้นเดินทางมาเพ่ือแสวงบุญ ทัง้ยงัเป็นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีความสําคญัมากสําหรบัผูนั้บถือศาสนาเชน 
เมืองดงักล่าวตัง้ชือ่ว่า "รานัคปูร"์ เพ่ือเป็นเกียรติแด่มหารานา แห่งราชาอาณาจกัร ผูอ้นุญาตใหส้รา้ง
วดั 



 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 

13.00 น.  นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอไุดรปู์ร ์ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน (ประมาณ 2.30 
ชม.)เมืองอไุดรปู์ร ์ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องรฐัราชาสถาน เป็นเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา และทะเลสาบ
มากมาย ทําใหเ้มืองอไุดปูรมี์ความเขยีวชะอุ่มกว่าเมืองอ่ืนในรฐัราชาสถาน เป็นเมืองท่ีมีเสน่หแ์ละโรแมน
ติกมากเมืองหน่ึงของอินเดีย โดยเฉพาะยามเย็นบรรยากาศริมทะเลสาบพิโคลา มีโรงแรม Lake palace 
สีขาวกลางนํ้า และ City palace ตดักบัแสงอาทิตยย์ามเย็นพรอ้มแนวเทือกเขาสลบัซบัซอ้น เมืองอไุด
ปูรถ์กูสถาปนาในชว่งกลางศตวรรษท่ี 15 และตัง้ชือ่ตามมหารานา อไุด ซงิหท่ี์ 2 (Maharana Udai 
Singh II) ผูส้ถาปานา ซึง่สือบเชือ้สายมาจากราชวงศซ์โิซเดีย (Sisodia) ท่ีครองอาณาจกัรเมวาร ์
(Memar) มาอย่างต่อเน่ืองหลายรอ้ยปี และ ท่ีสําคญัราชวงศนี์้ นับว่ามีความแขง็แกร่งสดุในบรรดากลุ่ม
เจา้ราชปุตดว้ยกันไม่ยอมกม้หัวใหผู้รุ้กรานต่างชาติ และยังต่อสูก้ ับจักรวรรดิโมกุลไดน้านท่ีสุด 
อาณาจกัรเมวารเ์คยอยู่ท่ีเมือง Chittor ห่างจากเมืองอไุดปรูไ์ป 115 กิโมเมตร แตม่หารานาอไุด ซงิหท่ี์ 
2 ตดัสินใจทิง้เมือง Chittor ใหก้บักองทพัของจกัรพรรดิอคับาร ์ และสรา้งเมืองอไุดปูรเ์ป็นราชธานีขึน้มา
แทน เน่ืองจากการต่อสูก้บักองทพัของจกัรพรรดิอ์คับารห์ลายครัง้จนสามารถครองความเป็นรฐัอิสระมา
ไดย้าวนาน แต่ในปี ค.ศ. 1736 ก็พลาดท่าใหก้บัอาณาจกัรมาราทสั ก่อนตดัสินใจรวมเขา้กบัอินเดีย
ในท่ีสดุ เมืองอไุดปรูใ์นปัจจบุนันับวา่เป็นเมืองใหญ่ไม่แพเ้มืองอ่ืนๆในราชาสถาน... 

16.30 น.  นําท่านเดินทางไปล่องเรือ ทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองอไุด
ปรู ์ โดยทะเลสาบแห่งนี้มีความกวา้ง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร สรา้งโดย มหา
ราชานาอุดยั สิงหท่ี์ 2 เม่ือปี 1743 ชมทิวทศันร์อบทะเลสาบยามเย็น มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag 
Niwas เป็นท่ีตัง้ของ Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh II เม่ือปี ค.ศ. 1743 ใหเ้ป็น
พระราชวงัฤดูรอ้น ทะเลสาบพิโคลา เป็นท่ีตัง้ของเกาะ 2 แห่ง โดยเกาะแรกตัง้อยู่กลางทะเลสาบเป็น
ท่ีตัง้ของ พระราชวงัจกันิวาส (Jag Niwas Palace) ซึง่ปัจจบุนัเปลี่ยนเป็นโรงแรมเลกพาเลซ ส่วนอีก
เกาะซึง่มีขนาดเล็กกวา่ ตัง้อยู่ดา้นซา้ยมือของ พระราชวงัจกัมนัเดียร ์ (Jag Mandir Palace) ซึง่ 

 ปัจจบุนัคือ โรงแรมการเ์ดนพาเลซ (Lake Garden Palace) โรงแรมระดบั 5 ดาว ราคาเร่ิมตน้อยู่ท่ี
ประมาณคืนละ 15,000 บาท ไปจนถึง 200,000 กวา่บาท 

 ล่องรือชม.. เสน่หย์ามเย็นที่เมืองอูไดปูร ์ ทิวทศันร์อบทะเลสาบท่ีมีฉากเป็นมหาราชวงัอย่างเชน่ 
Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทิตยก์ระทบวงัท่ีทําดว้ยหินอ่อนจบัแสงแดยามเย็นเป็นสีทองและสะทอ้นให ้
เกิดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม…ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสูท่ี่พกั 



 

19.00 น.           รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั ณ HOTEL RAMADA PLAZA UDIAPUR   หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ อูไดปูร ์ – เดลลี B L D

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านเดินทางไปชม วดัจกัดิศ (Jagdish Temple) เป็นวดัฮินดท่ีูมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอไุดปูร ์ มี
อายุเกือบ 400 ปี สรา้งในปี ค.ศ. 1651 ในสมยัของมหารานาจากตั ซงิหท่ี์ 2 (Maharana Jagat Singh 
II) เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองเป็นอย่างมาก โดยภายในมีหินสีดําแกะสลกัเป็นรูปจากานนาท ซึง่เป็นภาค
หน่ึงชองพระวิษณุ และยงัมีจุดเด่นอยู่ตรงการแกะสลกัผนังวดัเป็นรูปนางอปัสรา และสตัวล์กัษณะ◌ัต่างๆ อย่าง
ละเอียด โดยภายในวิหารไม่อนุญาตใหถ้่ายรปูนะคะ แต่ภาพนอกวดัถ่ายได ้ ใกล ้ๆ กบัวดัจกัดิศมีรา้นขายสินคา้ท่ี
ระลึกมากมาย......หลงัจากที่ชมวดัเสร็จ จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของที่ระลึก ตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

จากนัน้ เดินไปสู่พระราชวิงซิตีพ้าเลซ (City Palace) หรือ พระราชวงัฤดูหนาว ซึง่ส่วนหน่ึงมีการดดัแปลง
กลายเป็นพิพิธภณัฑ ์ เปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชม พระราชวงัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายใน
ประดบัประดาดว้ยกระจกและแกว้หลากสี นับเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่สุดในราชาสถานเพราะมีพืน้ท่ีกว่าสองหม่ืน
ตารางเมตร ส่วนของอาคารสูงสุดวดัได ้ 30.4 เมตร และยาวเหยียดติดทะเลสาบพิโคล่า ปัจจบุนับางส่วนยงัคง
เป็นท่ีประทบัของราชตระกูล และมีการจดัการแสดงวตัถโุบราณท่ีมีค่ามากมายใหผู้ค้นเขา้ชม พืน้ท่ีภายใน
พระราชวงัแห่งนี้ปัจจุบนัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกท่ีติดกบัทางเขา้ทัง้แถบ เปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห ้
นักท่องเท่ียวเขา้ชม สว่นท่ีสองเป็นท่ีพกัของมหารานาคนปัจจบุนัและครอบครวั  

 หอ้งแสดง Chetak มา้คูใ่จของมหารานา 
 Courtyard Madan Vilas ชมวิวพระราชวงักลางทะเลสาบ 
 ตาํหนักดิลคสูชลัมาฮาล (Dilkhushal Mahal) 
 หอ้งคนัชกี์บารช์ (Kanch Ki Burj) 
 พระตาํหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือ เพิรล์พาเลซ (Pearl Palace) 



 

 นําท่านชม (ภายนอก) ของฟาเตห ์ ประกาห ์ พาเลช (Fateh Prakash Palace) ซึง่มหาราชาองค ์

หน่ึงอยากไดเ้ฟอรนิ์เจอรค์ริสตัลมาประดับวัง แต่ไม่ชอบเครื่องเรือนสไตลย์โุรป จึงบัญชาใหก้รมช่างใน
ราชอาณาจกัรทําเครื่องเรือนตน้แบบจากไม ้ แกะสลกัลวดลายสวยงามก่อนส่งไปยงัองักฤษเพ่ือใหบ้ริษทัคริสตลัทํา
เฟอรนิ์เจอรต์ามแบบน้ันจากน้ันจึงคอ่ยสง่กลบัมาประดบัไวท่ี้วงัแห่งนี้ 

 

 

 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.      สมควรแกเ่วลาเดินทางสสูนามบินภายในประเทศ 
15.10  น. “เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี” โดยสายการ AIR INDIA  เที่ยวบินที่ AI 472 
16.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
19.00 น. เชค็อิน ที่เคาเตอรส์ายการบินไทย (TG)  ระหวา่งประเทศเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ เพ่ือโหลดสาํภาระ 

จากน้ันผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง อิสระชอ๊ปป้ิงสินคา้ภายในสนามบินได ้ ตามอธัยาศยั และ ผ่านพิธกีาร
ตรวจคนเขา้เมือง  

 อสิระอาหารคํา่ ใน สนามบิน ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการเชค็อนิ 
 

วนัที่-8 สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)  x x x

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 316 (บนเคร่ืองมีบริการอาหารรอ้น
และเคร่ืองดืม่)  

05.45 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ….กรงุเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 



 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลูกคา้ท่ีถือพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 
1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร ัง้กอ่นทําการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปลี่ยน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขดัขอ้งของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการและจาํตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมการเดินทาง ราชาสถาน 8 วนั 6 คืน) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ 
ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 

การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้งเตรียม
เอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทําการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น
กาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผู้ใหญ ่ (12 ปี ขึน้ไป)
เดนิทางตัง้แต ่ 15-20 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ(่พกัห้องละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่

24-31 ต.ค.63 

7-14 พ.ย.2563 

5-12, 10-17 ธ.ค.2563 

45,500.- 9,500.- 



 

 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่ฐานการโอนเงิน
ของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
อตัราคํา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่ธรรมเนียมวีซา่สาํหรบัหนังสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่าน้ัน (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษ (ถา้มี)  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบั

การพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกําลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 



 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงั
คณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียก
เก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวน

สิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี

ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 



 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอบุติัเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอบุติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยดุงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ 
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจาก
เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุติัเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ี
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิง
ผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพ่ือความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าวบริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

เอกสารในการย่ืนวีซา่ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว จาํนวน 2ใบเป็นรปูท่ีถา่ยจากรา้น
ถา่ยรปูเท่าน้ัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรปู
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชร้ปูท่ีถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

 สําเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือนเล่มที่ใชเ้ดินทาง   
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสติูบตัรและบตัรประชาชน 
 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอนิเดีย 1 ชดุ (หากมี)ท่องเที่ย 


