
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT492
ทวัรอ์นิเดยี ราชาสถาน 11 วัน 9 คนื (AI)
ทัวรอ์นิเดยี , 11 วัน 9 คนื ,

THE CRIMSON PARK HOTEL  , HOTEL LALLGARH PALACE  , HOTEL DESERT TULIP  , HOTEL THE FERN
 , HOTEL HILLOCK  , HOTEL GOLDEN TULIP

ราชาสถาน อดตีถงึปัจจุบนัทยีงัรุง่เรอืง บนดนิแดนชมพทูวปี ประเทศอนิเดยี 
สมัผสัดนิแดนแหง่ความร่าํรวย มงัคงัและความงดงามของปราสาทราชวงั  

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแหง่ดนิแดนมหาราชาในอดตี 
ทบีอกเลา่เรอืงราวผา่นอคัรสถาน พระราชวงัและชุมชนแหง่แควน้ราชาสถาน 
เมอืงทมีสีสีนัและวถิกีารดํารงชพีตามแบบฉบบัของชาวอนิเดยีโดยแทจ้รงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กรุงเดล ี- เมอืงจยัปูร ์

06.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรอ์นิเดยี ชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี10 แถว W



08.55 น.
”เหริฟ้าสูก่รุงเดล”ี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทยีวบนิท ีAI-333 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง บรกิารอาหารเชา้บนเครือง)

12.00 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดล ีตามเวลาทอ้งถนิ
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางไปรับประทานอาหาร

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจยัปูร ์(JAIPUR) หรือ “นครสชีมพ”ู ซงึเป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในแควน้ราชาสถาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6
ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
THE CRIMSON PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงจยัปูร ์ซติทีวัร ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่น ชมเมอืงจยัปูร ์หรือนครแหง่ชยัชนะ คนอนิเดยีเรียกเมอืงนีวา่ จัยปรู ์หรือ จัยเปอร ์ทา่นมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ท ี2 (Sawei Jai Singh II)
เป็นผูส้รา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1727 เมอืงนีไดช้อืวา่เป็นเมอืงทอีอกแบบวาผังเมอืงไดส้วยงาม จัยปรูเ์ป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถานไดช้อืวา่
นครสชีมพ ู(Pink City) เพราะในสมัยทมีหาราชา ราม สงิห ์เป็นกษัตรยิป์กครองเมอืงจัยปรูเ์วลานันอนิเดยีเป็นเมอืงขนึของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853
เจา้ชายมกฎุราชกมุารของอังกฤษเสด็จประพาสเมอืงจัยปรู ์มหาราชา ราม สงิห ์สงัใหป้ระชาชนทอีาศัยอยู่ในเขตเมอืงทาสบีา้นเรือนดว้ยสชีมพู
(อมสม้) ทังเมอืงเพอืถวายการตอ้นรับจัยปรูจ์งึไดช้อืวา่นครสชีมพแูตนั่นเป็นตน้มา 

จากนัน นําทา่นขนึ ชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber fort) ซงึเดมิเคยเป็นราชธานีของเมอืงจัยปรู์
สรา้งอยู่บนเนนิเขาสงูตรงตําแหน่งเดมิทเีคยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษท ี11 มากอ่น สรา้งขนึโดยมหาราชาแมนสงิห ์ในปี ค.ศ. 1592
และเสร็จสนิลงในสมัยของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแหง่นีเป็นตน้แบบทดีขีองสถาปัตยกรรมแบบราชปตุ Rajput
เป็นป้อมปราการเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา โดยมทีะเลสาบ Maota อยู่เบอืงลา่ง แวดลอ้มดว้ยชมุชนของเขตเมอืงเกา่
ทัศนียภาพเมอืมองลงมาจากป้อมเป็นสงิทน่ีาประทับใจมาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม ซติพีาเลช (Jaipur City Place) ซงึครอบคลมุพนืทถีงึ 1 ใน 7 ของใจกลางเมอืง สรา้งตังแตส่มัยมหาราชาชยัสงิห์
และตอ่เตมิกันเรือยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ทแีสดงถงึลักษณะของศลิปะแบบโมกลุ ปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์
แสดงของใชส้ว่นพระองคข์องมหาราชาแหง่เมอืงจัยปรู ์แมยุ้คนีจะไม่มมีหาราชาอกีตอ่ไป แต ่City Palace แหง่นีก็ยังเป็นสมบัตสิว่นพระองค์
และชาวเมอืงจัยปรูบ์างสว่นก็ยังนับถอืพระองคอ์ยู่แมพ้ระองคจ์ะไม่มอํีานาจใด  ๆทปีากทางเขา้ซติพีาเลส มหีอดดูาว จันทราแมนทาร ์(Jantar
Mantar) สรา้งในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสงิห ์พระองคยั์งทรงเป็นกษัตรยินั์กดาราศาสตร์
จงึทรงสรา้งหอดดูาวและอุปกรณ์ดาราศาสตรข์นาดใหญ่ไวม้ากมาย เรียกวา่ Jantar Mantar ไม่ใชแ่ค ่1 แหง่แตม่ถีงึ 5 แหง่ อกี 4 แหง่อยู่ที
Delhi, Ujjain, Varanasi และ Matura แตท่ใีหญ่และสมบรูณ์ทสีดุอยู่ทนีี นาฬกิาแดด สงูถงึ 28 เมตร ทยัีงเทยีงตรงอยู่
บอกเวลาทเีมอืงจัยปรูโ์ดยเฉพาะ ซงึจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอนิเดยี 

จากนัน นําทา่น แวะถ่ายภาพ ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวนิด”์ (Hawa Mahal) พระราชวังแหง่สายลม ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา
ไสว ชยั สงิห ์เป็นอาคาร 5 ชนัสรา้งดว้ยหนิทรายออกแดงคลา้ยสปีนูแหง้ สถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอรเ์ซยีกับโมกลุ มหีนา้ตา่งถงึ 953 ชอ่ง
เป็นทังชอ่งลมผา่นและใหห้ญงิสงูศักดใินราชสํานักแอบมองดชูวีติความเป็นอยู่ในตัวเมอืง รวมทังขบวนแหง่ตา่งๆ
โดยทบีคุคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหลา่นันได ้และนันคอืทมีาของคําวา่ “ฮาวา” ซงึแปลวา่ สายลม ซงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่จัยปรู์
จนไดช้อืวา่เป็นเมอืงสชีมพู

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
THE CRIMSON PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงจยัปูร ์- เมอืงบคิาเนอร ์- วหิารคารน์มีาทา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบคิาเนอร ์(BIKANER) ระยะทาง 320 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 7-8 ชวัโมง ขนึอยู่กับสภาพการจราจร)
สมัยอดตียังไม่มเีมอืงบคิาเนอร ์บรเิวณนีเป็นสว่นหนงึของ Mawar Land of the Dead พอ่คา้ตามเสน้ทางสายไหม ยังตอ้งใชผ้า่นไปมา
จงึมโีจรหลายก๊ก ยดึครองพนืทหีย่อมเล็ก และยังไม่มใีครครอบครองดนิแดนแหง่นี เจา้ชาย Rao Bika แหง่แควน้โยธปรุะ (จ๊อดปรู)์
เกดิความนอ้ยใจในคําพดูพระบดิา จงึตัดสนิใจมุ่งหนา้เดนิทางกอ่นลงหลักปักฐานตอ่สูก้ับพวกโจร นําความร่มเย็นเขา้มาสูด่นิแดนแหง่ความตาย
จนชาวบา้นทอ้งถนิเขา้ร่วมในการตอ่สูก้ับพวกโจร จนทา้ยสดุเมอืงบคิาเนอรถ์ูกตังขนึ 

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงบคิาเนอร์

เทยีง
เดนิทางถงึ เมอืงบคิาเนอร ์นําทา่นเขา้สูท่พัีก และรับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นชม วหิารคารน์มีาทา (Karni mata Temple) สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี15 สรา้งเพอือุทศิ ใหแ้ดห่นูทมีคีวามเชอื
วา่เป็นเหลา่ลกูหลานของเทพธดิา Karni mata ทเีป็นร่างอวตารของเทพธดิา Durga (เทพธดิาแหง่พลัง และชยัชนะ)
ซงึเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิางศาสนาฮนิด ูทผีูศ้รัทธาจะนํานม อาหารดีๆ  มามอบใหแ้ดห่นูเหลา่นี แตสํ่าหรับนักทอ่งเทยีวจากตา่งประเทศ
หลายคนไม่กลา้เขา้สูว่หิารนี เพราะกลัวหนู ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL LALLGARH PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงบคิาเนอร ์- ป้อมจนูนาการ ์- เมอืงจยัแซลเมยีร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม ป้อมสแีดงแหง่เมอืงบคิาเนอร ์หรอื ป้อมจนูนาการ ์(Junagarh Fort) วังมหาราชาทอียู่ในสภาพดสีดุแหง่หนงึในราชาสถาน
สรา้งขนึใน ค.ศ. 1588 ถูกสรา้งขนึโดยราชปตุ Rao Bika ดว้ยการตอ่สูก้ับชนพนืเมอืง
จนสามารถตังถนิฐานแมผ้า่นการรุกรานจากมหาโมกลุหลายครัง แตท่ะเลทรายทอียู่รอบดา้น รวมทังความกลา้หาญของนักรบ
ชว่ยใหเ้มอืงอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบง่เป็นหลายสว่น เชน่ Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal 

จากนันชม พพิธิภณัฑ ์Ganga Golden Jubilee

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงจยัแซลเมยีร ์(JAISALMER) ระยะทาง 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 ชวัโมง จัยแซลเมยีร์
คอืเมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่ “นครสทีอง” ตังอยู่บนทรีาบสงู กลางทรีาบทะเลทรายธาร ์มกํีาแพงสงูใหญ่ดโูอฬาร
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทอียู่ทางตะวันตกสดุของแควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางการคา้ท ีสําคัญระหวา่งอนิเดยีกับตะวันออกกลาง
นครแหง่นีกอ่สรา้งขนึจากหนิทรายสเีหลอืงเป็นสว่นใหญ่ เมอืยามตอ้งแสงอาทติยอั์สดงทไีลล้งบนพนืผวิของหนิเหลา่นี
ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอร่ามตา และนีคอืทมีาของสมญา “นครสทีอง” ดว้ยเหตทุจัียแซลเมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทสํีาคัญ
สง่ผลใหพ้อ่คา้วาณชิยใ์นตระกลูดัง  ๆหลายๆคนร่ํารวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ใีหญ่โตมโหฬาร



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL DESERT TULIP ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงจยัแซลเมยีร ์- ชมทะเลสาบกาดซซิาร ์- ขอีฐูทะเลทรายทาร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ทอียู่ทา่มกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal
ค.ศ. 1156 บนเขาทติรีกฏู โดยป้อมนีถอืวา่เป็นป้อมทสีรา้งลําดับท ี2 ของรัฐราชสถาน
ชมความสวยงามของปราสาททรายทตัีงตระหงา่นทา่มกลางทะเลทราย ภายในป้อมมบีา้นพักของชาวบา้นทพํีานักอยู่อาศัยมานานนับรอ้ยปี
ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนียภาพของเมอืงจัยแซลเมยีรโ์ดยรอบ 

นําทา่นชม คฤหาสนข์องเสนาบด ีหลังแรกคอื Nathmal Ji Ki Haveli สงู 5 ชนั ทสีรา้งราว ค.ศ.ท ี19 โดย Lalu และ Hathi 2
พนีอ้งศลิปินและสถาปนกิเอก ทสีรา้งอย่างวจิติรบรรจง ดว้ยการฉลลุายผนังอย่างละเอยีดอ่อน และอกีหลังคอื Patwon ki Haveli
ทใีหญ่ทสีดุในเมอืงจัยแซลเมยีร ์ซงึภายในจะจัดแสดงสงิของเครืองใชต้า่งๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่น ชม ทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake) โอเอซสิขนาดมหมึาทา่มกลางทะเลทสีรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซ ีในราว ค.ศ.ท ี14
ซงึทะเลสาบแหง่นีเป็นแหลง่น ้าํทสํีาคัญของเมอืงจัยแซลเมยีร ์รอบๆทะเลสาบมวัีดเล็กๆ
ในชว่งฤดหูนาวจะไดพ้บเห็นนกนานาชนดิโดยรอบบรเิวณทะเลสาบ 

จากนัน นําทา่น ขอีฐูสูท่ะเลทรายทาร ์ชม Sam Sand Dunes ซงึอยู่หา่งจากตัวเมอืงออกไปราว 45 กโิลเมตร
เป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดังใน จัยแซลเมยีร ์เนนิทรายแหง่นีเป็นทซีงึโคง้ขอบฟ้าจรดกับผนืแผน่ทรายไดอ้ย่างงดงามเกนิคําบรรยาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL DESERT TULIP ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงจยัแซลเมยีร ์- ป้อมเมหร์านกาห ์- เมอืงจอ๊ดปูร ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงจอ๊ดปูร ์(JODHPUR) ในเวลาประมาณ 6 ชวัโมง เมอืงโรแมนตกิแหง่ นครสฟ้ีา “จ๊อดปรู”์ หรือเมอืงโยธะปรุะ
นครแหง่นักรบ ททัีวทังเมอืงเป็นสฟ้ีาราวกับน ้าํทะเล เป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแควน้ราชาสถาน ถูกตังขนึเป็นราชธานี โดย Rao
Jodha แหง่ราชวงศ ์Rathor 

เดนิทางมาถงึเมอืง “จอ๊ดปูร”์ จากนันนําทา่นเช็คอนิเขา้สูท่พัีก เตรียมทานอาหาร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่น ชม ป้อมเมหร์านกาห ์(Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังทใีหญ่ทสีดุในอนิเดยี ป้อมปราการทยีาวเหยียดขา้มเขาถงึ 125 ลกู
ภายในมพีระราชวังทสีวยงามและใหญ่ทสีดุ และเป็นจดุชมววิเมอืงสฟ้ีาทดีทีสีดุ ไม่มป้ีอมปราการแหง่ไหนในราชาสถานเดน่หงา่เทยีบเทา่
Mehrangarh Fort ไม่วา่จะมองจากจดุไหน  ๆของเมอืงจ๊อดปรู ์มหาปราการหนิถูกสรา้งบนเนนิเขาสงู 122 เมตร ใน ค.ศ.1459



เมอืฤาษีทา่นหนงึบอกแกม่หาราชาจ๊อดธะ (Jodha) พระองคค์วรสรา้งเมอืงขนึทนีี 

จอ๊ดปูร ์เป็นศนูยก์ลางอาณาจักรใหญ่แตค่รังโบราณ ป้อมจงึถูกเสรมิเตมิแตง่จนมขีนาดใหญ่มหมึา
ป้อมเมหรั์นกาหนี์ภายในตกแตง่ประดับประดาดว้ยแกว้หลากส ีแบง่เป็นหอ้งหรือทอ้งพระโรงขนาดใหญ่อกีหลายแหง่ อาท ิตําหนัก Moti Mahal,
Sheesh Mahal, Phool Mahal 

จากนัน นําทา่นชม วดั Chamunda Mataji จากนันหา่งจาก Mehrangarh Fort ไปประมาณ 1 กโิลเมตร ทา่นจะไดช้มสงิปลกูสรา้งสะอาดตา
“Jaswant Thada” กอ่สรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลัง และเป็นทฝัีงศพของมหาราชา Jaswant Singh ทสีองและสมาชกิคนอนื  ๆในราชวงศ์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL THE FERN / SAROVAR PORTICO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงจอ๊ดปูร ์- เมอืงเมาทอ์าบู - กลุม่วดัเชนดลิวารา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมาทอ์าบู (MOUNT ABU) ระยะทาง 336 กโิลเมตร หรือเรียกวา่ ภเูขาราชาเทวะ มคีวามสงูประมาณ 1,250 เมตร
จากระดับน ้าํทะเลจงึทําใหอ้ากาศเย็นสบายทังปี เป็นเมอืงพักผอ่น เนืองจากแควน้ราชาสถานเป็นเขตทะเลทรายเป็นสว่นใหญ่
ทําใหผู้ค้นหนีรอ้นมาพักผอ่นทนีี และยังเป็นทนียิมของคูฮั่นนีมูน เมาทอ์าบยัูงเป็นภเูขาศักดสิทิธแิละยังเป็นทแีสวงบญุของผูท้นัีบถอืศาสนาเชน
เดนิทางมาถงึ “เมาทอ์าบ”ู จากนันนําทา่นเช็คอนิเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม กลุม่วดัเชนดลิวารา (Dilwara Jain Temples) ทสีลักเสลาดว้ยหนิอ่อนอย่างวจิติรบรรจง ซงึมจํีานวน 5 วัด
ตังอยู่บนทวิเขานอกเมอืงชม วดัวมิาลวาสาห ิ(Vimal Vasahi) และวดั Tejpal  ฯลฯ 

จากนัน ชมจดุชมนก Trevor’s Tank (หากมเีวลาพอ) จากนันนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL HILLOCK ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เมอืงเมาทอ์าบู - ชมวหิารเชน - เมอืงรานคัปูร ์- เมอืงอไุดปูร ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงรานคัปูร ์(RANAKPUR) นําทา่น ชมวหิารเชน (Ranakpur Jain Temple) เป็นวหิารของศาสนาเชน สรา้งโดยคหบดี
Dharna Sah เมอืเกอืบ 500 ปีกอ่น ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงกวา่ 24 หอ้ง โดมทังหมด 80 โดม และเสาถงึ 1,144 ตน้
เสาแตล่ะตน้จะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก คดิเป็นพนืทแีกะสลักกวา่ 3,000 ตารางเมตร ทังหมดถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดเียียม
เมอืสรา้งวัดนีจําเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขนึมาเพอืเป็นทอีาศัยของคนงานนับหมนื และเป็นสถานท ีทสํีาคัญแหง่หนงึซงึผูค้นเดนิทางมาเพอืแสวงบญุ
ทังยังเป็นททีใีหญ่ทสีดุและมคีวามสําคัญมากสําหรับผูนั้บถอืศาสนาเชน เมอืงดังกลา่วตังชอืวา่ "รานัคปรู"์ เพอืเป็นเกยีรตแิดม่หารานา
แหง่ราชาอาณาจักร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวัด

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย



จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอไุดรป์ูร ์(UDAIPUR) ตังอยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน และตังอยู่รมิทะเลสาบฟิโชลา่
เป็นราชธานีแหง่ทสีองของอาณาจักร Mewar อุไดปรูเ์ป็นเมอืงทขีนึชอืดา้นความโรแมนตกิและเพยีบพรอ้ม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ
พระราชวังและน ้าํพทุสีวยงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL GOLDEN TULIP ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
เมอืงอไุดปูร ์- ซติ ีพาเลช - ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช - ลอ่งเรอืทะเลสาบพโิคลา

เชา้
รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนําทา่น ชมซติ ีพาเลช (Udaipur City Palace) หรือ พระราชวงัฤดหูนาว ซงึสว่นหนงึมกีารดัดแปลงกลายเป็นพพิธิภัณฑ์
เปิดใหบ้คุคลทัวไปเขา้ชม พระราชวังแหง่นีถูกสรา้งขนึดว้ยหนิแกรนติและหนิอ่อน ภายในประดับประดาดว้ยกระจกและแกว้หลากสี
นับเป็นพระราชวังทใีหญ่ทสีดุในแควน้ราชาสถาน ปัจจบัุนบางสว่นยังคงเป็นทปีระทับของราชตระกลู
และมกีารจัดแสดงวัตถุโบราณทมีคีา่มากมายใหผู้ค้นเขา้ชม 

นําทา่น ชมภายนอก ของ ฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช (Fateh Prakash Palace) ซงึมหาราชาองคห์นงึอยากไดเ้ฟอรน์เิจอรค์รสิตัลมาประดับวัง
แตไ่ม่ชอบเครืองเรือนสไตลย์ุโรป จงึบัญชาใหก้รมชา่งในราชอาณาจักรทําเครืองเรือนตน้แบบจากไม ้
แกะสลักลวดลายสวยงามกอ่นสง่ไปยังอังกฤษเพอืใหบ้รษัิทครสิตัลทําเฟอรน์เิจอรต์ามแบบนัน จากนันจงึคอ่ยสง่กลับมาประดับไวท้วัีงแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืในทะเลสาบพโิคลา (Lake Pichola Cruise) ชมทวิทัศนร์อบทะเลสาบในยามเย็น ทะเลสาบนีมคีวามกวา้ง 3 กม. ยาว 4 กม.
มเีกาะอยู่ 2 เกาะคอื Jag Niwas และ Jag Mandir เกาะ Jag Niwas เป็นทตัีงของ The Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh ll
เมอืปี 1743 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น แตปั่จจบัุนกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวไปเรียบรอ้ยแลว้ ราคาเรมิตน้อยู่ทปีระมาณคนืละ 15,000 บาท
ไปจนถงึ 200,000 กวา่บาท

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL GOLDEN TULIP ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี10
เมอืงอไุดปูร ์- วดัจกัดศิ - Saheliyon Ki Bari - เมอืงมุมไบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงอุไดปรู ์และเป็นทเีคารพสกัการะสําหรับชาวเมอืงอุไดปรูเ์ป็นอย่างยงิ
สรา้งขนึในปี ค.ศ.1651 จากนันอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

จากนัน เดนิทางสู ่สวน Saheliyon Ki Bari ถูกสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี18 โดยมหารานาซนัแกรมซงิหท์ ี2 (Maharana Sangram Singh ll)
เพอืใหเ้ป็นทพัีกผอ่นหย่อนใจของเชอืพระวงศฝ่์ายหญงิในชว่งฤดรูอ้น ภายในสวนตบแตง่ไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายนานาชนดิพันธุ์
โดดเดน่ดว้ยน ้าํพทุสีรา้งความเย็นฉํ่าใหบ้รเิวณขา้งเคยีง ชมความงามของสระบัวทกีวา้งใหญ่
บรเิวณภายในสวนยังมหีอ้งนังเลน่ทปีระดับประดาไปดว้ยแกว้และหนิสงีดงามมาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกลอ่ง) 



หลังอาหาร สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิฯ

17.20 น.
“เหริฟ้าสูเ่มอืงมุมไบ” โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี เทยีวบนิท ีAI-644

19.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิในเมอืงมุมไบ ประเทศอนิเดยี

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงกันอย่างจใุจ และพักผอ่นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูส่นามบนิฯ
เพอืทําการตรวจเอกสารในการเดนิทาง

วนัท ี11
เมอืงมุมไบ - กรุงเทพฯ /สวุรณภมูิ

01.50 น.
“เหริฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI-330

07.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี7 พฤศจกิายน 2561 เวลา 14:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

คา่ทัวรร์วม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เดล-ีอไุดปูร-์มมุไบ -กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่โรงแรมทพีกั 9 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ และคา่น ้าํดมื วันละ 2 ขวด/ท่าน

• คา่พาหนะในการนําเทยีว ตลอดการเดนิทาง

• คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี สาํหรบัหนังสอืเดนิทางประเทศไทย

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท
(ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้มีอีายตุงัแต7่5ปีขนึไป)

คา่ทัวรไ์มร่วม

•  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 10 วนั คดิเป็น 50 USD

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 11 วนั คดิเป็น 33 USD หรอืขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขนึ)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมยีมตา่งๆ

การจองทัวร์

•  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 20,000 บาท/ทา่น (เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้คา่วซีา่ทยีนืและตวัเครอืงบนิทอีอกลว่งหนา้และกรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทตีอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีาร การนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันหกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วันหกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วันหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร์

• หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใิน

• การนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณ ีไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม

เอกสารในการใชย้นืวซีา่

•  สแกนหนา้สหีนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทมีอีายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่
และแผน่ตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ไมจ่ําเป็นตอ้งเกบ็เลม่พาสปอรต์ ถา้ท่านตอ้งใชเ้ดนิทาง)

• สแกนรปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจุบัน พนืฉากหลงัรปูตอ้งมสีขีาวเท่านัน รปูจะตอ้งเป็นภาพทคีมชัด หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีงา
หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 x 2 นวิ 2 รปู (ทางสถานทูตไมพ่จิารณารปูทถีา่ยเอง)

• กรอกขอ้มลูเพมิเตมิในเอกสารเกยีวกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้่าน ณ วันททีําการจองทัวร)์

• หมายเหต ุ: บรษัิทฯจะทํา E-Visa ซงึผูเ้ดนิทางไมต่อ้งโชวต์วัทสีถานทูตฯ แตต่อ้งไปทําการสแกนนวิมอืท  ีตม. ของอนิเดยีคะ่

หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารเปลยีนแปลงโปรแกรม ราคา และเงอืนไขทังหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชม สถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดนิทางแทน

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เลม่สแีดง) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู

กรณเีดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• หากในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัเปลยีนตารางเทยีวบนิ ซงึอยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทังสนั

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง



• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย
• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรบัผดิชอบในกรณกีระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความชํารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ในระหวา่งการเดนิทาง

การเดนิทางเป็นครอบครวั 
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่

• 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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