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                                                           .. ชยัปรุะ พชุการ ์บคิาเน่ย ์จัยซลัเมยีร ์แมนวาแคม้ป์  
                                                              โยธะปรุะ รานัคปรุะ เมาทอ์าบ ูอทุัยปรุะ จติตอรก์ารห ์มมุไบ .. 

 

เดนิทาง 12 วัน 10 คนื- 

   

 

 
 

         อนิเดยีเป็นประเทศทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 5,000 ปี มพีืน้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 7 ของโลก มคีวาม
หลากหลายในทกุๆดา้น และมเีสน่หท์ีด่งึดดูใจชวนให ้คน้หาไมรู่จ้บ นอกจากชือ่เสยีงดา้นความงดงามเป็นเลศิของ 
พระราชวังโบราณ โบสถว์หิาร และมนตข์ลงัแหง่ศาสนสถานส าคญั ทีม่อีายนัุบรอ้ยนับพันปีแลว้ นาฏลลีา ศลิปะ และ
ดนตรขีองอนิเดยี ก็โดดเดน่ไมเ่ป็นรองใคร ทัง้ภมูปิระเทศทีห่ลากหลายและสวยงาม รวมไปถงึภมูอิากาศทีแ่ตกตา่งกนั
ในแตล่ะพืน้ที ่ท าใหอ้นิเดยีเป็นจดุหมายของนักเดนิทางจากทัว่โลกทีจ่ะมุง่มาเยอืน  
         เราจะเป็นอกีกลุม่นักเดนิทางกลุม่เล็กๆ ทีจ่ะไปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีดว้ยตวัเอง จดุหมายอาจจะอยูไ่กล แต่
รายทางก็มอีะไรดีๆ  ใหไ้ดส้มัผัสไมน่อ้ย เปิดใจกวา้งๆ แลว้ไปทอ่งแดนภารตะดว้ยกนั 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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เวลา 18.00 น. (หกโมงเย็น) 
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู  

 

             

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01     วันศกุรท์ี ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง กรงุเทพ-ชยัปรุะ 

เดนิทาง Bangkok-Jaipur , น่ังเครือ่ง 4 ชม 40 นาท ี 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel Trident (5 ดาว) , JAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมหร ูตอ้นรับคนืแรกสูอ่นิเดยี  

 

 

 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

WE343 สายการบนิไทยสมายล ์

    กรงุเทพ-ชยัปรุะ 

     เวลา 22.05-01.15 
 

 

 

18.00 น. พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเพือ่เชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม เทา่นัน้ 
22.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูอ่นิเดยี ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง *กนิอาหารค า่บนเครือ่งบนิ 
01.15 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยี ทา่อากาศยานนานาชาตชิยัปรุะ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
    

  

ปลา’  Tour Leader พาเทีย่ว รถปรับอากาศ ส าหรับคณะนี ้
 

   

จากนัน้ขึน้รถปรับอากาศ เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  
แลว้รบีเขา้นอนเก็บแรงไวไ้ปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีแบบเต็มๆในวันรุง่ข ึน้ 
   
    

http://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
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DAY 02 วันเสารท์ี ่10  พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง ชยัปรุะ-พชุการ ์

เดนิทาง ประมาณ 150 กม. น่ังรถ 2-3 ชม. 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel Pushkar Palace (Heritage Hotel)  
PUSHKAR , หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
ทีน่ีไ่มใ่ช ่4-5 ดาว แตก่็น่าพกัทีส่ดุในเมอืงนี ้
วังเกา่ รมิทะเลสาบ สวยงาม มสีไตล ์       

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้  ทอ้งอิม่เรยีบรอ้ย ออกไปตะลยุเมอืงชยัปรุะ กนัเลย 
 

นครชยัปรุะ (Jaipur) นครแหง่ชยัชนะ หรอื นครสชีมพู ชยัปรุะเป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน ไดรั้บการ
ออกแบบวางผังเมอืงอยา่งสวยงาม เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ใหมโ่ดยทา่นมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 เป็นชมุชนศลิปิน
และชา่งฝีมอื มชีือ่เสยีงดา้นการผลติสนิคา้หตัถกรรมหลากหลายชนดิ ชยัปรุะไดรั้บสมญานาม  
นครสชีมพ ู(Pink City) เพราะเมอืงถกูทาสชีมพเูพือ่ตอ้นรับการเสด็จเยอืนของ Prince of Wale ซึง่ตอ่มาคอื King 
Edward VII แหง่สหราชอาณาจักร 
          

  

วงัสายลม Hawa Palace - ชยัปรุะ ป้อมปราการแอมเบอร ์Amber Fort - ชยัปรุะ 
 

       
เริม่ตน้ดว้ย แวะถา่ยรปูที ่พระราชวงัสายลม (Palace of the Wind) วังเดมิทีปั่จจบุนัตัง้อยูใ่นยา่นใจกลางเมอืง 
จดุทีจ่ะชมพระราชวังนี้ไดด้ทีีส่ดุ คอืตอ้งขา้มถนนไปยนืชมจากฝ่ังตรงขา้ม 
 
จากนัน้ไปตอ่ที ่พระราชวงัแอมเบอร ์(Amber Palace) ซึง่เป็นป้อมปราการดว้ย จงึมชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ ป้อม
ปราการแอมเบอร ์(Amber Fort) ในหอ้งตา่งๆ ของพระราชวังแอมเบอร ์ตกแตง่ดว้ยการแกะสลกัลวดลายเครอืเถา
และฝังกระจกชิน้เล็กๆ สะทอ้นแสงสทีีแ่ตกตา่งและใหภ้าพทีส่วยงามแปลกตา 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวัน ทีโ่รงแรม 
ไปเทีย่วกนัที ่ City Palace  มหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากพระราชวังแอมเบอร ์มายัง ชยัปุ
ระ และไดส้รา้งพระราชวังขึน้ใหม่ ใจกลางเมอืง ปัจจบุนัเรยีกวา่ City Palace ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดง
ของ ใชส้ว่นพระองคข์องมหาราชาแหง่เมอืงชยัปรุะ City Palace แหง่นี้เป็นสมบตัสิว่นพระองค ์ชาวเมอืงชยัปรุะ
บางสว่นยังนับถอืพระองคอ์ยูแ่มพ้ระองคจ์ะไมม่อี านาจใดๆ แลว้ก็ตาม 
 
จากนัน้เดนิทางสูส่ถานทีพ่เิศษในทางจติวญิญาณ เมอืงพชุการ ์ 
*ระยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
 
เย็นถงึค า่- ถงึพชุการ ์เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก แลว้ไปเดนิเลน่กนั เมอืงนี้ตลาดน่าเดนิ ไป shopping ในตลาด 
ตามสมควรกบัเวลา กนิอาหารค า่  พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
      
หมายเหต-ุ พชุการ ์เป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์เมอืงนี้เครง่ศาสนา อาหารจะเป็นเจ Pure Veg ไมม่แีมก้ระทั่งไข ่ 
ไมแ่นะน าใหแ้อบเอาอาหารเสรมิ ทีเ่ป็นเนื้อสตัว ์ไปกนิ มันบาปมาก และถา้มใีครเห็น เคา้จะไมพ่อใจ 
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DAY 03 วันอาทติยท์ี ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง พชุการ-์บคิาเนย่ ์

เดนิทาง ประมาณ 250 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel Laxmi Niwas Palace  
(5 ดาว Grand Heritage Hotel) , BIKANER 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
พระราชวังทีก่ลายมาเป็นโรงแรมสดุหร ู 

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่แตเ่ชา้ ออกไปด ูทะเลสาบพุชการ ์ตอ้งแสงอาทติยย์ามเชา้ เดนิไปชมความงามรอบทะเลสาบ และ
ความน่าสนใจอืน่ๆ ในเมอืงพชุการ ์อยา่งเชน่ วัดพระพรหม 
 
พุชการ ์Pushkar เป็นเมอืงเล็กๆ แตเ่ป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิด ูซึง่มผีูค้นเดนิทางมาแสวงบญุ 
อยูเ่ป็นประจ าท านองเดยีวกบัแมน่ ้าคงคา ชาวฮนิดมูักมาท าพธิชี าระลา้งบาปทีท่า่น ้า (Ghat) ซึง่อยูโ่ดยรอบ 
ทะเลสาบพชุการ ์(Pushkar Lake) อนัเป็นบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่ก าเนดิขึน้จากการที ่พระพรหมทิง้ดอกบวัลงมาบนพืน้
โลก วา่กนัวา่ในเมอืงพชุการน์ี้เป็นทีต่ัง้ของวัดพระพรหมแหง่เดยีวในประเทศอนิเดยี 

    

  

ทะเลสาบศกัดิส์ทิธิ ์- Pushkar ทะเลสาปศกัดิส์ทิธิ ์- Pushkar  

 
08.00 น. กลบัมากนิอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
แลว้เดนิทางตอ่ไปเมอืง บคิาเน่ย ์(Bikaner) *ระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 5-6 ชัว่โมง 
เทีย่ง- แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารระหวา่งทาง 
เย็นถงึค า่- ถงึบคิาเน่ย ์เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก กนิอาหารค า่  พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 04 วันจันทรท์ี ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง บคิาเนย่-์จยัซลัเมยีร ์

เดนิทาง ประมาณ 330 กม. น่ังรถ 7-8 ชม. 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel Suryagarh , JAISALMER 
(5 ดาว Grand Heritage Hotel) ,  
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมสทีอง หรหูราระดบัมหาราชา  

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ไปเทีย่วตอ่กนัเลย  
เริม่ตน้ดว้ย ป้อมปราการ Junagarth ป้อมสแีดงแหง่เมอืงบคิาเน่ย ์ถกูสรา้งขึน้โดย Rao Bika ดว้ยการตอ่สูก้บัชน
พืน้เมอืงจนสามารถตัง้ถิน่ฐาน แมผ้า่นการรกุรานจากมหาโมกลุหลายครัง้ แตท่ะเลทรายทีอ่ยูร่อบดา้นรวมทัง้ความ
กลา้หาญของนักรบชว่ยใหเ้มอืงอยูร่อดเสมอมา  
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ป้อม Junagarth คอืวังมหาราชาทีอ่ยูใ่นสภาพดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในราชสถาน ภายในป้อมปราการเต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละเรือ่งราว ตอ้งไปดดูว้ยตาตวัเองวา่ ความงามเหนือค าบรรยายแหง่บคิาเน่ย ์นัน้เป็นเชน่ไร 

   

  

สสีนั ณ ป้อมสแีดง - บคิาเน่ย ์ หอ้งเมฆา ณ ป้อมสแีดง - บคิาเน่ย ์ 

 
เดนิเทีย่วดสูถานทีส่ าคญัภายใน ป้อมปราการ Junagarth  เชน่  
รอยฝ่ามอืจารกึใกลป้ระตสูรุยิา (Sun Gate) บง่บอกถงึผูห้ญงิผูส้มัครใจท าพธิ ี“สต”ี (Sati) ปลดิชพีตวัเองตายตาม
สามผีูจ้ากไปในสงครามป้องกนัเมอืง 
บงัลงัคไ์มจั้นทนอ์ายเุกอืบหนึง่พันปี เป็นเฟอรน์เิจอรเ์กา่แกท่ีส่ดุของอนิเดยี  
ต าหนักเมฆา (Badal Mahai) ภายในตกแตง่ดว้ยภาพวาดเมฆและทอ้งฟ้า 
ต าหนักดอกไม ้(LalMahai) ภายในถกูประดบัดว้ยภาพวาดดอกไมน้านาพันธุ ์
ต าหนักจันทรา (Chandra Mahai) ต าหนักวาย ุ(Hawa Mahai) 
ทอ้งพระโรง ดวิันออิมั (Diwan-i-Aam) Hall of Public Audience สถานทีอ่อกขนุนางชัน้นอก 
ทอ้งพระโรง ดวิันอคิาส (Diwan-i-Khas) Hall of Private Audience สถานทีเ่ขา้เฝ้าชัน้ใน 
    
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวัน แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจัยซลัเมยีร ์(Jaisalmer) 
*ระยะทางประมาณ 330 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง 
 
เย็นถงึค า่- ถงึจัยซลัเมยีร ์เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก กนิอาหารค า่  พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 05 วันองัคารที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง จยัซลัเมยีร ์

เดนิทาง น่ังรถเทีย่วในเมอืง 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel Suryagarh , JAISALMER 
(5 ดาว Grand Heritage Hotel) ,  
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมสทีอง หรหูราระดบัมหาราชา  

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ไปเทีย่วตอ่กนัเลย 
 
จยัซลัเมยีร ์(Jaisalmer) เมอืงชายแดนตดิพรมแดนปากสีถาน อยูใ่นเขตทะเลทราย ธาร ์(Thar Desert) 
บา้นเรอืนสรา้งดว้ยหนิทรายสเีหลอืงนวล โดยเฉพาะป้อมปราการประจ าเมอืง Jaisalmer Fortเป็นทีม่าของ
สมญา The Golden City  
 
เมอืงจัยซลัเมยีร ์(Jaisalmer) นี้กอ่รา่งสรา้งอาณาจักรขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1156 โดย ราว จัยซาล (Rao Jaisal)  
และยังเชือ่กนัวา่ราชบตุรแหง่จัยซลัเมยีร ์สบืเชือ้สายมาจากพระกฤษณะ อาณาจักรกลางทะเลทรายแหง่นี ้สรา้ง
ฐานะจากการเก็บภาษี คา่ผา่นทางจากกองคาราวานสนิคา้ผา้ไหม และเครือ่งเทศ สิง่ทีต่า่งจากเมอืงอืน่ๆ ในราช
สถานคอืภายในป้อมปราการโบราณ แหง่จัยซลัเมยีรย์ังคงเป็นเมอืงเกา่ทีม่ชีวีติ เพราะยังมผีูค้นตัง้บา้นเรอืนอาศยักนั
อยูจ่นปัจจบุนั 
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ชาวจัยซลัเมยีร ์  จัยซลัเมยีร ์ฟอรท์ ป้อมปราการสทีอง  

 
ไปเทีย่ว Jaisalmer Fort ป้อมปราการสทีองทีย่ังคงมชีวีติ เดนิเทีย่วในป้อมปราการอนักวา้งใหญ ่ทีน่ีม่สีนิคา้
พืน้เมอืงทีน่่าซือ้มากมาย บางอยา่งอาจจะแพงแตก็่หาซือ้ไมไ่ดใ้นทีอ่ืน่ ใชเ้วลาชว่งเชา้ทีน่ี่ แบบไมร่บีเรง่ เดนิเทีย่ว
กอ่น แลว้จะใหเ้วลาเดนิชอ้ปป้ิงกนัเต็มที ่ภายในยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว น่าสนใจมากมาย 
   
วดัเชน Jain Temple วหิารในศาสนาเชนสรา้งดว้ยหนิสเีหลอืง ทีอ่ยูภ่ายใน Jaisalmer Fort 
      
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวัน อิม่แลว้เดนิเทีย่วตอ่ในชว่งบา่ย  
ไปกนัที ่Havali ปราสาทหนิทราย เป็นบา้นพักคหบด ีขนุนางเศรษฐ ี
ในสมัยโบราณ ตวับา้นแกะสลกัจากหนิทราย ตกแตง่อยา่งงดงาม แลว้กลบัโรงแรมทีพ่ัก   
     
เย็นถงึค า่- กนิอาหารค า่ พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 06 วันพธุที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง จยัซลัเมยีร-์มานวาแคม้ป์ 

เดนิทาง ประมาณ 185 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Manvar Resort and Camp  
(resort and camp) , JODHPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
เต็นทพ์ักแรม สิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 

 
 

 

 
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ 
กอ่นออกเดนิทางจากเมอืงจัยซลัเมยีร ์แวะไปเทีย่ว ทะเลสาบกาดซซิาร ์Gadsisar Lake จัดเป็นโอเอซสิขนาด
ใหญท่า่มกลางทะเลทราย สรา้งโดย มหาราชาวาลกาดซ ีราว 600 ปี มาแลว้ ทะเลสาบเป็นแหลง่น ้าทีส่ าคญัของ
ชาวเมอืงในอดตี ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
 

  

ทะเลสาบกาดซซิาร ์Gadsisar Lake ซุม้ประตทูี ่ทะเลสาบกาดซซิาร ์ 
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แลว้มุง่หนา้สูเ่ขตทะเลทราย Sand Dune ในเขตเมอืงโยธะปรุะ (Jodhpur) 
*ระยะทางประมาณ 185 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
       
เทีย่ง- เดนิทางถงึ แมนวา รสีอรท์ ไปทีจ่ดุลงทะเบยีน เพือ่เขา้พักทีแ่คม้ป์  กนิอาหารกลางวนั พักผอ่นสกัครู ่ 
แลว้น่ังรถจี๊ปเขา้สู ่แคม้ป์ทีพ่ักแรม ของเรา 

   

  

น่ังรถจี๊ปเขา้สูแ่คม้ป์ทีพั่ก  ทีพั่กแรมของเราคนืนี้  

 

หอ้งนอน  
ภายในแคม้ป์ของเรา  

สะอาดมาก 

หรูเลศิมาก 

 

 หอ้งน า้  
ทกุอย่างพรอ้ม 

ฝักบวั อา่งลา้งหนา้ 
ชกัโครกเอีย่ม 

ไมต่า่งกบัพักโรงแรม 

  

 
ระหวา่งทาง น่ังรถชมบรรยากาศทะเลทราย วถิชีวีติชาวบา้น สามารถพบเห็น นกยงู ทีม่อียูม่ากมาย และ  
ตวันลิกาย สตัวป่์าหายาก 
    

  

 ขีอ่ฐูเทีย่วทะเลทราย  ขีอ่ฐูเทีย่วทะเลทราย  
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 กจิกรรมรอบกองไฟ ที ่Manvar Camp  กจิกรรมรอบกองไฟ ที ่Manvar Camp 
 

 
เย็น- เดนิทางถงึแคมป์ทีพ่กัแรม  แลว้ออกไป ขีอู่ฐออกไปชมพระอาทติยต์ก บนเนนิทรายทีง่ดงาม 
ค า่- สนุกสนานกบักจิกรรมรอบกองไฟ  กนิอาหารค า่ พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 07 วันพฤหสับดทีี ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง แมนวาแคม้ป์-โยธะปรุะ 

เดนิทาง ประมาณ 110 กม. น่ังรถ 2-3 ชม. 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก Hotel Vivanta by Taj - Hari Mahal 
(5 ดาว) , JODHPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมสดุหร ูหอ้งพกัสบาย บรกิารประทับใจ 

 

 

 

    
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงโยธะปรุะ  *ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง  
  
โยธะปรุะ (Jodhpur) นครแหง่นักรบ ถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องพวกราชบตุร เป็นตน้ก าเนดิของอกีหลาย
ราชวงศ ์เชน่ มหาราชาแหง่บคิาเน่ย ์ก็เคยเป็นเจา้ชายแหง่โยธะปรุะ ความเกา่ท าใหเ้มอืงนี้ มมีนตข์ลงั เป็น
ศนูยก์ลางของชาวราชสถาน ตัง้แตอ่ดตีกาลนานหลายรอ้ยปี  
  

  

 เมอืงสฟ้ีา - Jodhpur  ภายใน Mehrangarh fort - Jodhpur 
 

  
เทีย่ง- ไปกนิอาหารกลางวนั กนัทีร่า้นอาหารอรอ่ยๆในเมอืง 
 
ไปเทีย่วชม Mehrangarh Fort ป้อมปราการและพระราชวังขนาดใหญ ่ภายในมหีอ้งตา่งๆทีส่วยงาม ไมม่ป้ีอม
ปราการแหง่ไหนในราชสถาน เดน่สงา่เทยีบเทา่ Mehrangarh Fort แหง่เมอืงโยธะปรุะ  มหาปราการหนิถกูสรา้งขึน้
บนเขาสงู 400 ฟตุ ใน ค.ศ.1459 เมือ่ฤาษีทา่นหนึง่บอกแกม่หาราชาโยธะ วา่พระองคค์วร สรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี ่ 
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บา่ยถงึเย็น- ไปเทีย่วชอ้ปป้ิง ซือ้เสือ้ผา้จากรา้น Anokhi Shop ผา้ฝ้ายพมิพล์ายเกไ๋ก ๋
เย็นถงึค า่- เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก กนิอาหารค า่ พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 08 วันศกุรท์ี ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง โยธะปรุะ-รานคัปรุะ 

เดนิทาง ประมาณ 170 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก Hotel King's Abode  
(mountain resort) , Ranakpur 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
รสีอรท์สวย เหมอืนโอเอซสิ กลางหบุเขา 

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ 
แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงรานัคปรุะ (Ranakpur) *ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
เทีย่ง- เดนิทางถงึ รานคัปรุะ (Ranakpur)  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  กนิอาหารกลางวัน  
   

  

วดัเชนแหง่รานัคปรุะ  วดัเชนแหง่รานัคปรุะ 
 

 
บา่ย- ไปเดนิเทีย่วชม วัดเชน (Jain Temple) ใหเ้ต็มอิม่ 
วดัเชนแหง่รานคัปรุะ คอืหนึง่ในสิง่มหศัจรรยแ์หง่อนิเดยี กอ่สรา้งโดยคหบด ีDharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงใหญน่อ้ย 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และ เสาถงึ 1,144 ตน้ เสาแตล่ะตน้จะถกู
แกะสลกัลวดลายอยา่งงดงามมาก คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร  ทัง้หมดถกูเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี
เยีย่ม เมือ่สรา้งวัดนี้จ าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศยัของคนงานนับหมืน่ เมอืงดงักลา่วตัง้ชือ่วา่ รานัคปรุะ  
เพือ่เป็นเกยีรตแิดม่หารานา แหง่ราชอาณาจักรผูอ้นุญาตใหส้รา้งวัด 
   
ชว่งเย็น- กลบัเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก กนิอาหารค า่ พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 

DAY 09 วันเสารท์ี ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง รานคัปรุะ- เมาทอ์าบ-ูอทุยัปรุะ 

เดนิทาง ranakpur- mt abu 190 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
mt abu - udaipur  180 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก Hotel Trident Udaipur (5 ดาว) , UDAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
มเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน พกัใหส้บาย  
สง่ทา้ยแดนมหาราชา 
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06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงเมาทอ์าบ ู(Mount Abu) *ระยะทาง 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
 
เมาทอ์าบ ู(Mount Abu) หรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัในชือ่ ภเูขาราชาเทวะ ตัง้อยูท่ีค่วามสงูประมาณ 1,219 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล เป็นโอเอซสิทีต่ัง้อยูก่ลางทอ้งทะเลทราย และผนืดนิอนัรกรา้งวา่งเปลา่ในดนิแดนแหง่รัฐราชา
สถาน ในครัง้ประวัตศิาสตร ์เมาทอ์าบ ูถกูเชา่โดยบรษัิทอนิเดยีตะวันออกของสหราชอาณาจักร จากมหาราชาผู ้
ครองแควน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ัง้ของคา่ยทหาร “ราชบตุร” จนถงึปี ค.ศ. 1947 ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีม่คีวามอดุม
สมบรูณ์อากาศเย็นสบาย มทีะเลสาบงดงาม น ้าตกและป่าทีเ่ขยีวขจ ีทีน่ี่จงึเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานที่
พักผอ่นส าคญัในดนิแดนราชาสถาน ความโดดเดน่และชือ่เสยีงอกีอยา่งของเมาทอ์าบ ูคอื ความงดงามและ
ศกัดิส์ทิธิข์องวัดเชน ทีม่ชี ือ่วา่วัด Jain Delwara ตามความเชือ่ของผูท้ีนั่บถอืศาสนาเชน เมาทอ์าบ ูเป็นภเูขา
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมผีูแ้สวงบญุเดนิทางมามากมาย 
   

  

วดัเชน Delwara - เมาทอ์าบ ู  วดัเชน Delwara - เมาทอ์าบ ู
 

 
เทีย่ง- เดนิทางถงึ เมาทอ์าบ ู(Mount Abu) กนิอาหารกลางวัน 
แลว้ไปเทีย่ว วดัเชน Delwara มหาวหิารทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความงดงาม วจิติรพสิดาร เป็นวัดเกา่แก ่
อายรุาว 1,000 ปี ทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของศาสนาเชน ใชเ้วลาดืม่ด า่กบัความงดงามใหเ้ต็มอิม่ 
*ทีน่ี่หา้มถา่ยรปู และตอ้งถอดรองเทา้เดนิเขา้ไปภายในวัด 
 
จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงอทุัยปรุะ (Udaipur) *ระยะทาง 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
เย็นถงึค า่- ถงึอทุัยปรุะ เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  กนิอาหารค า่ พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

       

DAY 10 วันอาทติยท์ี ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง อทุยัปรุะ-จติตอรก์าห-์อทุยัปรุะ 

เดนิทาง ระยะทาง ไป-กลับ ประมาณ 230 กม.  
น่ังรถไป 2 ชม. , น่ังรถกลบั 2 ชม.  
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก Hotel Trident Udaipur (5 ดาว) , UDAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
มเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน พกัใหส้บาย  
สง่ทา้ยแดนมหาราชา 

 

 

 

    
06.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้  
แลว้เดนิทางไป เมอืงจติตอร ์(Chittor) *ระยะทาง 115 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
 
เมอืงจติตอร ์(Chittor) เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรเมวาร ์ตัง้อยูห่า่งจากตวัเมอืงอทุัยปรุะไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือราว 115 กโิลเมตร เป็นทีต่ัง้ของ ป้อมจติตอรก์าห ์(Chittorgarh Fort) อนัยิง่ใหญ ่จนกระทั่งมหารานา
อทุัย สงิหท์ี ่2 ตดัสนิใจละทิง้เมอืงจติตอรใ์หก้บักองทัพของจักรพรรดอิคับารแ์หง่ราชวงศโ์มกลุ และสรา้งเมอืงอทุัย
ปรุะเป็นราชธานีแหง่ใหม ่
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ป้อมจติตอรก์ารห ์(Chittorgarh Fort) ป้อมจติตอรก์ารห ์(Chittorgarh Fort) 
 

 
มหารานาทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรเมวาร ์คอื มหารานา ประตาป สงิห ์(Pratap Singh) พระราชโอรสของ มหา
รานาอทุัย สงิห ์ที ่2 พระองคไ์ดรั้บการยกยอ่งในฐานะวรีบรุษุนักรบของอาณาจักรเมวาร ์เนื่องจากพยายามตอ่สูใ้น
รปูแบบสงครามกองโจรกับกองทัพของจักรพรรดอิคับารห์ลายตอ่หลายครัง้ จนสามารถครองความเป็นรัฐอสิระมาได ้
อยา่งยาวนาน กระทั่งปี ค.ศ. 1736 จงึไดต้ดัสนิใจควบรวมเขา้เป็นสาธารณรัฐอนิเดยี 
 
เทีย่วชม ป้อมจติตอรก์าห ์(Chittorgarh Fort) 
 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารในเมอืงจติตอร ์
จากนัน้เดนิทางกลบัเมอืงอทุัยปรุะ (Udaipur) *ระยะทาง 115 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
   

  

พระราชวงั City Palace ยามค า่คนื City Palace มองจากทางทะเลสาบพโิครา 
 

 
ชว่งบา่ย เดนิทางกลบัถงึเมอืงอทุัยปรุะ (Udaipur) 
 
อทุัยปรุะ (Udaipur) เป็นเมอืงทีก่ลา่ววา่สวยและโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ในอนิเดยี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบพโิคลา 
(Pichola Lake) รายลอ้มดว้ยขนุเขา อาคารเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปีรวมตวักนัอยูร่มิทะเลสาบ และบางอาคารสรา้ง
เป็นเกาะกลางน ้ากลายเป็นความแตกตา่งจากเมอืงอืน่ๆ ในราชสถาน 
 
เมอืงอุทยัปรุะ (Udaipur) สรา้งขึน้ราวกลางศตวรรษที ่15 ตัง้ชือ่เมอืงตาม มหารานาอทุัย สงิห ์ที ่2 (Maharana 
Udai Singh ll) ผูส้ถาปนาเมอืง ซึง่เป็นมหารานาผูส้บืเชือ้สายมาจากราชวงศซ์โิซเดยี (Sisodia) ทีค่รองอาณาจักร 
เมวาร ์(Mewar) มาอยา่งตอ่เนื่องหลายรอ้ยปี และเป็นราชวงศท์ีนั่บไดว้า่มคีวามแข็งแกรง่ทีส่ดุในบรรดากลุม่ เจา้
เชือ้สายราชบตุร ดว้ยกนั ดว้ยวา่ไมย่อมกม้หวัใหผู้ร้กุรานตา่งชาต ิทัง้ยังสามารถยนืหยัดตอ่สูก้บัจักรวรรดโิมกลุได ้
อยา่งยาวนาน 
 
   
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chittorgarh_Fort
http://blackdreamer.com/chittorgarh-fort-wallpaper-4-wide.html
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บา่ยถงึเย็น- ไปลอ่งเรอืใน ทะเลสาบพโิครา (Pichola lake) ชมทวิทัศนร์อบทะเลสาบทีม่ฉีากเป็น 
มหาราชวัง ในยามเย็นแสงอาทติยก์ระทบวังทีท่ าดว้ยหนิออ่นเป็นสทีอง และสะทอ้นใหเ้กดิภาพเงาในทะเลสาบ
สวยงาม ยามพลบค า่ เมือ่ตะวันลบัเหลีย่มเขาไป ทิง้สสีนัไวต้ามริว้เมฆเหนือทะเลสาบ  
ชมทอ้งฟ้าเปลีย่นสไีปเรือ่ยๆ จนแสงหมด 
    

  

ลอ่งเรอืเทีย่วทะเลสาบพโิครา - Udaipur Lake Palace ในทะเลสาบพโิครา 
 

 
จากนัน้ เดนิเลน่ ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ  ชมทัศนยีภาพ ยามค า่คนืดา้นหนา้พระราชวัง  
 
ชว่งค า่- กลบัเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก กนิอาหารค า่ พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
 
หมายเหต-ุ  คนืนี้เก็บกระเป๋า เตรยีมขึน้เครือ่งในวนัรุง่ขึน้   
เครือ่งภายในประเทศ Air India น ้าหนักกระเป๋าไดค้นละ 25 กโิลกรัม เทา่นัน้   
*ผูถ้อืบตัรทอง ROP การบนิไทย ไดน้ ้าหนักเพิม่อกี ทา่นละ 20 กโิลกรัม 
กรณีน ้าหนักเกนิ ลกูทัวรต์อ้งจา่ยคา่น ้าหนักเกนิกนัเอง ทางทวัรจ์ะไมร่ับผดิชอบคา่น ้าหนักเกนิให ้

 

DAY 11 วันจันทรท์ี ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

 

เสน้ทาง อทุยัปรุะ-มมุไบ 

เดนิทาง ในเมอืง - รถโคช้ปรับอากาศสว่นตัว 
udr-bom น่ังเครือ่งประมาณ 1 ชม 30 นาท ี 
 

รอตอ่เครือ่งกลับไทย ทีส่นามบนิมมุไบ 
duty free shopping  
   

  

 

 
07.00 น. ตืน่กนัแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ 
  
เริม่ตน้วันใหมก่นัที ่วดั Jagdish Temple เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงอทุัยปรุะ และเป็นทีเ่คารพสกัการะส าหรับ 
ชาวเมอืงเป็นอยา่งยิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1651 
   
ไปเทีย่วชม พระราชวงั City Palace  หรอื พระราชวังฤดหูนาว ซึง่สว่นหนึง่ 
มกีารดดัแปลงกลายเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ชม พระราชวังแหง่นี้ ถกูสรา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติและหนิ
ออ่น ภายในประดบัประดาดว้ยกระจกและแกว้หลากส ีนับเป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ราชสถาน ปัจจบุนั
บางสว่นยังคงเป็นทีป่ระทับของราชตระกลู และมกีารจัดแสดงวัตถโุบราณทีม่คีา่มากมาย  
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สญัลักษณ์แหง่อทุยัปรุะ Crystal Gallery พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ 
 

   
ไปเทีย่วชม Fateh Prakash Museum ไปด ูCrystal Gallery พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ล ้าคา่ 
ทีถ่กูเก็บอยูใ่นกลอ่งนับรอ้ยปีโดยไมม่ใีครเปิดออกด ู
 
แลว้เดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่ัก เก็บกระเป๋า คนืกญุแจหอ้งพัก 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวันทีโ่รงแรม  จากนัน้ ออกเดนิทางไปสนามบนิ 

 
เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI644 สายการบนิ แอรอ์นิเดยี 

    อทุยัปรุะ-มมุไบ 

     เวลา 16.15-17.45 
 

 

 

14.00 น. เชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
16.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม 30 นาท ี
17.45 น. ถงึสนามบนิเมอืงมมุไบ รับกระเป๋า ไปตอ่เครือ่งกลบักรงุเทพ 

 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

TG318 สายการบนิ แอรอ์นิเดยี 

    มมุไบ-กรงุเทพ 

     เวลา 23.20-05.05 
 

 

 

19.00 น. เช็คอนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
กนิอาหารค า่ ตา่งคนตา่งกนิตามอัธยาศัย *คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์
23.20 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.   

                     

DAY 12 วันองัคารที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง กรงุเทพ 
 

  05.05 น. ถงึสวุรรณภมู ิกลบัสูอ่อ้มกอดของดนิแดนมาตภุมูโิดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มกบัมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ ..... 
สวัสดเีมอืงไทย 
 
 

 

 

                      
 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

 

http://www.airindia.com/
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ราคาคา่เดนิทาง                             118,000  บาท 

     
 

เงือ่นไข-   ตอ้งการนอนเดีย่ว จา่ยเพิม่ ทา่นละ 34,000 บาท      
   

สว่นลดพเิศษ-   (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  ลดคา่วซีา่ 1,800 บาท  *EVISA   
จองตั๋วการบนิไทยเอง (สว่นลดกรณุาโทรสอบถาม)   
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 

   

ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทางตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิไทย-อนิเดยี  
คา่วซีา่อนิเดยี  
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น ้าดืม่บรรจขุวด (ไมจ่ ากดัจ านวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่) 
ทีพ่ักโรงแรม มาตรฐานตามทีร่ะบ ุหอ้งละ 2 ทา่น 
คา่รถปรับอากาศตลอดเสน้ทาง  
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่ลอ่งเรอืในทะเลสาบพโิคลา อทุัยปรุะ 
คา่บตัรเขา้ชม Crystal Gallery อทุัยปรุะ 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ) 
คา่บรกิาร ไกดท์อ้งถิน่  
ประกนัอบุตัเิหต ุ   
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
ไมค่รอบคลมุกรณี มโีรคประจ าตวั เจ็บป่วย เป็นไขห้วัด ทอ้งเสยี หรอือาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 
 

ราคานีไ้มร่วม- 
คา่อาหารมือ้เย็น วันสดุทา้ยทีส่นามบนิมมุไบ 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และคา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 
 

* คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี  
   (ไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ เด็กรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 2,000 รปีู หรอื 1,000 บาท ส าหรับ 10 วัน ในอนิเดยี 
* คา่ทปิ  พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
* คา่ทปิ หวัหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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โอนเงนิไดท้ี ่

 

      
  
  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
   
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 
    
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการเดนิทาง 
หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การช าระเงนิ 
 

1) จา่ยมัดจ า จ านวน 20,000 
 บาท ทนัททีีจ่อง 

2) จา่ยงวดแรก จ านวน 49,000 
 บาท ภายในวันที ่  10 สงิหาคม 2561 

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จ านวน 49,000 
 บาท ภายในวันที ่  10 กนัยายน 2561  

 


