


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชัยปูระ
พักที่	CRIMSOM	PARK
HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองชัยปูร	-	ฮาวามาฮาล	-	พระราชวังแอมเบอร	-	พระราชวัง
ซิตี้พาเลส	-	เมืองอัครา	-	วัดพระพิฆเนศ

พักที่	Hotel	Pushp	Villa
ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

3 ชมทัชมาฮาล	-	ปอมอักรา	-	เมืองชัยปูร	-	บอน้ําจันเบารี	-
สนามบินชัยปูระ

4 สนามบินสุวรรณภูมิ

8	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

15	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

22	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

29	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

6	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

13	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

20	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

3	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

10	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

11	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

17	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

24	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

31	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

7	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

14	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

20	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

21	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900

27	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿15,311 ฿15,311 ฿15,311 ฿3,900



เครื่องแอรบัส	A319	ที่น่ังแบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	4

เคานเตอร	C	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

22.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองชัยปุระ	ประเทศอินเดีย	โดยสายการบิน	Thai	Smile	เทีย่วบินที	่WE343
(ใชเวลาบินประมาณ	4.10	ชั่วโมง)

01.15	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินชัยปูระ	นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับกระเปาเรียบรอยแลว

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	1	ชั่วโมงครึ่ง)

ที่พัก	CRIMSOM	PARK	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองชัยปูระ

	พักที่	CRIMSOM	PARK	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนานาชาติชัยปุระ	(Jaipur	International	Airport)	ซึ่งตั้งอยูหางจากตัว
เมืองประมาณ	10	กิโลเมตร	ซึ่งใหบริการทั้งสายการบินภายในประเทศ	และ
นานาชาติ	โดยแบงเป็นเทอรมินัล	1	ใชสําหรับสายการบินระหวางประเทศ
และในประเทศ	ในขณะที่เทอรมินัล	2	น้ันใชสําหรับสายการบินภายในประเทศ
เทาน้ัน	ในปัจจุบันอาคารเทอรมินัล	1	น้ันปิดใหบริการเน่ืองจากอยูในระหวาง
โครงการปรับปรุง	โดยใชเทอรมินัล	2	แทนอยางเต็มรูปแบบ	ในปีค.ศ.	2009	-
2010	สนามบินนานาชาติชัยปุระตอนรับนักทองเที่ยวแบงเป็นตางประเทศ
จํานวน	255,704	คน	และทั้งหมด	1,267,876	คน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานชม	เมืองชัยปูระ	นครแหงชัยชนะ	คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา	จัยปูร	หรือ	จัยเปอร	รัฐราชสถานไดชื่อ
วา	นครสีชมพู	(Pink	city)	โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากในปี	ค.ศ.	1876	มหาราช	ซาราม	ซิงห	(Maharaja
Ram	Singh)	ไดมีรับสั่งใหประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเกาของบานเรือนตนเอง	เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้ง
ตอนรับการมาเยือนของเจาชายแหงเวลส	(Prince	of	Waies)	เจาชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ	ซึ่งภายหลังคือ
กษตัริยเอ็ดเวิรดที่	7	(King	Edward	Vll)	แหงสหราชอาณาจักรและตอมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุม
ใหสิ่งกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกาตองทาสีชมพูเชนเดิม

ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนยกลางทางการคาซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน	สิ่งที่นาสนใจในเมืองชัยปูระคือ
ผังเมืองเกา	และสิ่งกอสรางดั้งเดิม	รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ	นอกจากน้ีสีชมพูของ
เมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ	จนทําใหเมืองน้ีเป็นจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก

หลังจากน้ันนําทานชมภายนอก	ฮาวา	มาฮาล	(HAWA	MAHAL)	แปลวา	พระราชวังแหงสายลม	เป็น
พระราชวัง	ตั้งอยูในเมืองชัยปุระ	รัฐราชสถาน	ประเทศอินเดีย	สรางในปีค.ศ.	1799	โดยมหาราชาสะหวาย	ประ
ธาป	สิงห	(Maharaja	Sawai	Pratap	Singh)	ออกแบบโดย	ลาล	ชันด	อุสถัด	(Lal	Chand	Ustad)	โดยถอดแบบมา
จากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ	โดยมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนคือ	บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและ
มีลักษณะคลายรังผึง้สรางจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเป็นชองหนาตางลวดลายเล็กๆ	ละเอียดยิบมีชอง
หนาตางถึง	953	บางแตปิดไวดวยหินทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขาง
นอกไดโดยที่คนภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเป็นชองแสงและชองลมจนเป็นที่มา
ของชื่อ	“Palace	Of	Wind”

นําทานเดินทางสู	ปอมอาเมร	หรือ	ปอมแอมเบอร	(Amber	Fort)	ตั้งอยูที่เมืองอาเมร	ชานเมืองชัยปุระ
หางจากเมืองชัยปุระ	11	กิโลเมตร	ตั้งโดดเดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ	สรางโดยมหาราชา	มาน	สิงหที่	1
ปอมปราการแหงน้ีมีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอัน
เป็นเอกลักษณ	สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล	เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการที่ใหญและแนนหนา
พรอมประตูทางเขาหลายแหง	ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย	ซึ่งเมื่ออยูบนปอมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมา
ตาไดอยางชัดเจน	ความสวยงามของปอมแอมเบอร	ซอนอยูภายในกําแพงเมืองที่แบงเป็นทั้งหมด	4	ชั้น	(แตละ
ชั้นคั่นดวยทางเดินกวาง)	โดยภายในเป็นหมูพระที่น่ังซึ่งสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน	หมูพระที่น่ัง
ภายในปอม	ประกอบดวย	"ดิวัน-อิ-อัม"	หรือทองพระโรง,	"ดิวัน-อิ-กัส"	หรือทองพระโรงสวนพระองค,	"ชีชมา
ฮาล"	(พระตําหนักซึ่งเป็นหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา)	และ	"จัย	มานดีร"	ซึ่งเป็นตําหนักอยูบนชั้น
สอง,	"อารัม	บักห"	ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหวางอาคาร	และ	"สุกหนิวาส"	ซึ่ง
เป็นพระตําหนักที่ใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป าผานรางน้ําตกที่มีอยูโดย
รอบภายในพระตําหนัก	ทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ	ปอมน้ีเคยเป็นที่ประทับของราชปุต	มหา
ราชา	และพระราชวงศของอาเมรในอดีต	(	พิเศษ..	รวมคาพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง	โดยรถจีป๊)	ที่
กษตัริย	Madho	Singh	ไดรับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวิรดที่	7	ซึ่งบรรจุน้ําจากแมน้ําคงคาอัน
ศักดิส์ิทธิ ์

จากน้ันนําทานชม	“ซิตี้	พาเลส”	ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห	(Jai	Singh)	พระราชวัง	ถูกสราง
ขยายออกในสมัยหลัง	ปัจจุบัน	ไดรวบเป็นพิพิธภัณฑ	Sawai	Man	Singh	Museum	ประกอบดวย	4	สวนที่นาสนใจ
คือ	สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนที่สองเป็นสวนของพิพิธภัณฑ	ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษตัริย	และ
มเหสี	ซึ่งมีการตัดเย็บอยางวิจิตร	สวนที่สามเป็นสวนของอาวุธ	และชุดศึกสงคราม	ที่จัดแสดงไวอยางนาทึ่ง
มากมายหลายหลาก	บางชิ้น	ก็เป็นอาวุธไดอยางนาพิศวง	และสวนที่สี่	คือสวนของศิลปะภาพวาด	รูปถาย	และ
ราชรถ	พรมโบราณ	ซึ่งไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร	ตรงกลางอาคารมีหมอน้ําขนาดมหึมา	2	ใบ	ทําจาก
โลหะเงิน	สูง	1.50	เมตร	มีขนาดใหญที่สุดในโลก	เชื่อกันวาเป็นหมอน้ํา

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสู	วัดพระพิฆเนศ	Ganesh	Temple	(Moti	Dungri)	วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโดงดังเป็น

อันดับ	1	ของเมืองชัยปุระ	วัดน้ีสรางขึน้โดย	Seth	Jai	Ram	Paliwal	ในชวงตนศตวรรษที่	18	ตั้งอยูใจกลางเมือง
บริเวณเนินเขาเล็กๆ	พระวิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร	ซึ่งพระพิฆเนศวรชางหัว
เทพในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคลปัญญา	ความรู	และความมั่งคั่ง	วัดพระพิฆเนศแหงน้ี
เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวตางชาติ	เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตาม
อัธยาศัย

หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองอัครา	เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณสถานแหงความรัก	ทัชมาฮาล
และเคยเป็นศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล	อัคระ	อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียก
วา	"ฮินดูสถาน"	เป็นเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมนา	ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย	ในรัฐอุตตรประเทศ	เป็น
เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ	เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด	1,686,976	คน	(ปีค.ศ.	2010)	ถือเป็นหน่ึงในเมือง
ที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ	และอันดับที่	19	ในประเทศอินเดีย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ



4.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

ที่พัก	Hotel	Pushp	Villa	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองอักรา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน	รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมือง
ทั้งเจ็ดรายรอบ	เดิมเป็นสีขาว	สีเทา	แตปัจจุบันสีชมพู	เพื่อเป็นการตอนรับเจา
ชาย	Albert

ฮาวา	มาฮาล	(HAWA	MAHAL)	แปลวา	พระราชวังแหงสายลม	เป็นพระราชวัง
ตั้งอยูในเมืองชัยปุระ	รัฐราชสถาน	ประเทศอินเดีย	สรางในปีค.ศ.	1799	โดย
มหาราชาสะหวาย	ประธาป	สิงห	(Maharaja	Sawai	Pratap	Singh)	ออกแบบ
โดย	ลาล	ชันด	อุสถัด	(Lal	Chand	Ustad)	โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของม
งกุฏพระนารายณ	โดยมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนคือ	บริเวณดานหนาอาคาร
มีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึง้สรางจากหินทรายสีแดงสดฉลุหิน
ใหเป็นชองหนาตางลวดลายเล็กๆ	ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง	953	บางแตปิด
ไวดวยหินทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออก
มาขางนอกไดโดยที่คนภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีก
อยางคือเป็นชองแสงและชองลมจนเป็นที่มาของชื่อ	“Palace	Of	Wind”

ตั้งอยูที่เมืองอาเมร	ชานเมืองชัยปุระ	หางจากเมืองชัยปุระ	11	กิโลเมตร	ตั้งโดด
เดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ	สรางโดยมหาราชา	มาน	สิงหที่	1	ปอม
ปราการแหงน้ีมีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหวางศิลปะ
ฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ	สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล
เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการที่ใหญและแนนหนา	พรอมประตูทางเขา
หลายแหง	ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย	ซึ่งเมื่ออยูบนปอมแลวสามารถมองเห็น
ทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน	ความสวยงามของปอมแอมเบอร	ซอนอยู
ภายในกําแพงเมืองที่แบงเป็นทั้งหมด	4	ชั้น	(แตละชั้นคั่นดวยทางเดินกวาง)

ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห	(Jai	Singh)	พระราชวัง	ถูกสราง
ขยายออกในสมัยหลัง	ปัจจุบัน	ไดรวบเป็นพิพิธภัณฑ	Sawai	Man	Singh
Museum	ประกอบดวย	4	สวนที่นาสนใจคือ	สวนแรกคือสวนของพระราชวัง
สวนที่สองเป็นสวนของพิพิธภัณฑ	ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษตัริย	และ
มเหสี	ซึ่งมีการตัดเย็บอยางวิจิตร	สวนที่สามเป็นสวนของอาวุธ	และชุดศึก
สงคราม	ที่จัดแสดงไวอยางนาทึ่งมากมายหลายหลาก

	รับประทานอาหารกลางวัน



พิเศษ..	รวมคาพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง	โดยรถจีป๊

อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกวา	"ฮินดูสถาน"	(Hindustan)	เป็น
เมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมนา	(Yomuna)	ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย	ใน
รัฐอุตตรประเทศ	ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนา	(Lucknow)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
รัฐอุตตรประเทศไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง	363	กิโลเมตร	(226	ไมล)
และ	200	กิโลเมตร	(124	ไมล)	ทางทิศใตของกรุงนิวเดลี

วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโดงดังเป็นอันดับ	1	ของเมืองชัยปุระ	วัดน้ีสรางขึน้โดย
Seth	Jai	Ram	Paliwal	ในชวงตนศตวรรษที่	18	ตั้งอยูใจกลางเมือง	บริเวณเนิน
เขาเล็กๆ	พระวิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร	ซึ่ง
พระพิฆเนศวรชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคล
ปัญญา	ความรู	และความมั่งคั่ง	วัดพระพิฆเนศแหงน้ีเป็นที่นิยมมากที่สุดของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวตางชาติ	เชิญทานขอพรจากองคพระ
พิฆเนศตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Hotel	Pushp	Villa	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม	ทัชมาฮาล	แหลงมรดกโลกเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลก	ซึ่งอนุสรณสถานแหง
ความรักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัซ	โดยสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1631

ตอมานําทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเป็น
ที่รักที่จากไป	และนําทาน	ถายรูปกับลานน้ําพุ	ที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง	แลว	นําทานเขาสูตัวอาคารที่
สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ	ที่ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝังหินสีตางๆ	ลงไปในเน้ือหิน	ที่
เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย	โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมี
หอคอยสี่เสาลอมรอบ	ตรงกลางดานในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ	มาฮาล	และ	พระเจาชาหจาฮัน	ไดอยู
คูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดร	ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสรางทั้งหมด	12	ปี	โดยสิ้นเงินไป	41	ลานรูปี	มีการใช
ทองคําประดับตกแตงสวนตางๆ	ของอาคาร	หนัก	500	กิโลกรัม	และใชคนงานกวา	20,000	คน	

ตอมานําทานเดินออมไปดานหลังที่ติดกับแมน้ํายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาดใหญถูกปรับดินแลว
โดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเป็นหินออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล	เพื่อที่จะอยูเคียงขางกัน	แตถูกออรังเซบ	ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในปอมอักราเสีย
กอน

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเขาชม	อักราฟอรด	แหลงมรดกโลก	ทิ่ติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราช

แหงราชวงศโมกุล	เมื่อปี	ค.ศ.	1565	เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นปอมปราการ	ตอมาพระโอรส	คือ	พระ
เจาชาฮันกีร	และพระนัดดา	(โอรสของพระเจาชาฮันกีร)	,	พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและ
พระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต



นําทานเขาชมปอมผานประตู	อํามรรสิงห	เขาสูสวนที่เป็นพระราชวัง	ผานลานสวนประดับ	อางหินทรายสี
แดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา	ทานจะไดเห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสาม
กษตัริย

นําทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย	ผสมผสาน
กับศิลปะเปอรเซีย	แลว	นําขึน้สูระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข	ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุนาได	ตอ
มานําชมหองที่ประทับของกษตัริย	,พระโอรส,	พระธิดาและองคตางๆ	แลว	นําชมพระตําหนัก	มาซัมมัน	บูรช	ที่มี
เฉลียงมุขแปดเหลี่ยม	มีหนาตางเปิดกวาง	ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได	ในพระตําหนักน้ีเองที่เลากันวา	ชาห
จาฮัน	ถูกพระโอรส	ออรังเซบ	จองจําขังไว	7	ปี	ในชวงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม	แลวก็นําชมลานสวนประดับ
ดิวันอีอาอํา	ที่ชั้นบนดานหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันยิ่งใหญ	(ปัจจุบันอยูในประเทศอิหราน)	และที่
ลานสวนประดับแหงน้ีเองที่พระเจาชาหจาฮัน	ไดพบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ	ที่ไดนําสินคาเป็นสรอยไขมุก
เขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม

จากน้ันนําทานชม	บอน้ําจันเบารี	(Chand	Baori)	ซึ่งเชื่อกันวาถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	10	หรือพันกวา
ปีมาแลว	ตอนน้ันแควนราชาสถานเป็นแควนที่รํ่ ารวยมาก	เน่ืองจากเป็นเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยัง
ตะวันออกกลาง	ซึ่งพอเดินทางผานกันบอยๆ	ก็ทําใหเกิดการคาขายขึน้	พอรวยแลวก็เริ่มมีการลงทุนในการ
สรางปราสาทราชวังและปอมปราการ	แตดวยความที่ภูมิประเทศของที่น่ีเป็นทะเลทราย	ที่มีความแหงแลงมาก
น้ําฝนที่ตกเพียงปีละไมกี่ครั้งก็จะซึมหายผานทรายไปอยางรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่งเติบโตมากับสายน้ําอยาง
เราๆ	จินตนาการไมถูก	มหาราชาของแควนราชาสถานเลยตองพยายามหาวิธีสรางบอน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชให
ไดนานที่สุด	เพราะการเก็บน้ําไวใชก็ถือเป็นทั้งความมั่นคงของชาติ	การผอนคลาย	และสิ่งสําคัญสําหรับการ
ประกอบพิธีทางศาสนาในหน่ึงเดียว	ยิ่งไปกวาน้ัน	มหาราชายังตองการใหคนลงไปตักน้ําจากบอมาใชไดอยาง
สะดวกแมยามที่ระดับน้ําลดตํ่าติดกนบอดวย	บอน้ําแชนด	เบารี	ที่ถือกําเนิดขึน้เลยมีดีไซนสุดลํ้าทุกสวนทุกดาน
ของบอเป็นบันไดเชื่อมถึงกันทั้งหมด	เพื่อใหคนเดินลงไปตักน้ําไดพรอมกันหลายคน	และตักไดจนถึงหยดสุดทาย
แมวาบอจะลึกถึงประมาณตึก	10	ชั้น	หรือ	33	เมตร	ตัวบันไดที่สรางขึน้มาน้ันแบงเป็น	13	ชั้น	มีขั้นบันไดรวม
แลวกวา	3,500	ขั้น	นับเป็นบอน้ําที่ลึกและใหญที่สุดในอินเดียที่มีความยิ่งใหญทั้งขนาดและการออกแบบ
กอสราง

หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองชัยปุระ

นําทานช็อปป้ิงสินคาพื้นเมือง	อาทิเชน	สินคา	Himalayan	ผาแคชเมีย	ฯลฯ
**จะมีเวลาช็อปป้ิงมากหรือนอยขึ้นอยูกับการจราจร	ณ	วันนัน้ๆ	ขอสงวนสิทธิง์ดช็อปป้ิง	ถาเวลา
ไมทัน**

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า

22.00	น.	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินชัยปูระ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทัชมาฮาล	สุสานหินออนที่ผูคนเชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักที่สวย
ที่สุดในโลก	สรางขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรักมั่นคง
ตอพระมเหสีของพระองค	เจาชายขุรรัม	ชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห
ชะฮัน	พระราชสมภพในปี	พ.ศ.	2135	(ค.ศ.	1592)	พระบิดา	คือ	สมเด็จพระจักร
พรรดิชะฮันคีร	จักรพรรดิองคที่สี่แหงราชวงศโมกุล	ตามตํานานกลาววา
พระองคไดพบกับอรชุมันท	พานุ	เพคุม	ธิดาของรัฐมนตรี	เมื่อพระองคมีพระ
ชนมายุ	14	พรรษา	พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง	เจาชายขุรรัมจึงซื้อ
เพชรดวยเงิน	10,000	รูปีและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมีความ
ประสงคที่จะแตงงานกับบุตรีของรัฐมนตรี	พิธีเสกสมรสถูกจัดขึน้หลังจากน้ัน	5
ปี	เมื่อพ.ศ.	2155	(ค.ศ.	1612)	จากน้ันมาทั้งสองก็มิเคยอยูหางกันอีกเลย



จะมีเวลาช็อปป้ิงมากหรือนอยขึ้นอยูกับการจราจร	ณ	วันนัน้ๆ	ขอสงวนสิทธิง์ดช็อปป้ิง	ถาเวลา
ไมทัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญ	และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ตั้งอยูที่เมืองอัค
รา	รัฐอุตตรประเทศ	ประเทศอินเดีย	โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถาน
สําคัญที่อยูใกลเคียง	คือ	ทัชมาฮาล	เป็นระยะทางประมาณ	2.5	กิโลเมตร	ปอ
มอัคราน้ันถือเป็นเมืองขนาดเล็กๆที่หอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน	รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมือง
ทั้งเจ็ดรายรอบ	เดิมเป็นสีขาว	สีเทา	แตปัจจุบันสีชมพู	เพื่อเป็นการตอนรับเจา
ชาย	Albert

ซึ่งเชื่อกันวาถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	10	หรือพันกวาปีมาแลว	ตอนน้ัน
แควนราชาสถานเป็นแควนที่รํ่ ารวยมาก	เน่ืองจากเป็นเสนทางสายสําคัญใน
การเดินทางไปยังตะวันออกกลาง	ซึ่งพอเดินทางผานกันบอยๆ	ก็ทําใหเกิดการ
คาขายขึน้	พอรวยแลวก็เริ่มมีการลงทุนในการสรางปราสาทราชวังและปอม
ปราการ	แตดวยความที่ภูมิประเทศของที่น่ีเป็นทะเลทราย	ที่มีความแหงแลง
มาก	น้ําฝนที่ตกเพียงปีละไมกี่ครั้งก็จะซึมหายผานทรายไปอยางรวดเร็วแบบที่
คนไทยซึ่งเติบโตมากับสายน้ําอยางเราๆ	จินตนาการไมถูก

	รับประทานอาหารคํ่า

สนามบินนานาชาติชัยปุระ	(Jaipur	International	Airport)	ซึ่งตั้งอยูหางจากตัว
เมืองประมาณ	10	กิโลเมตร	ซึ่งใหบริการทั้งสายการบินภายในประเทศ	และ
นานาชาติ	โดยแบงเป็นเทอรมินัล	1	ใชสําหรับสายการบินระหวางประเทศ
และในประเทศ	ในขณะที่เทอรมินัล	2	น้ันใชสําหรับสายการบินภายในประเทศ
เทาน้ัน	ในปัจจุบันอาคารเทอรมินัล	1	น้ันปิดใหบริการเน่ืองจากอยูในระหวาง
โครงการปรับปรุง	โดยใชเทอรมินัล	2	แทนอยางเต็มรูปแบบ	ในปีค.ศ.	2009	-
2010	สนามบินนานาชาติชัยปุระตอนรับนักทองเที่ยวแบงเป็นตางประเทศ
จํานวน	255,704	คน	และทั้งหมด	1,267,876	คน

ชวงเชา
02.15	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	ไทยสมายล	(Thai	Smile)	เทีย่ว

บินที	่WE344	(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	4.30	ชม.)

08.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตให	เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และ	รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบ	ลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียม	เงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-
3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ากวา	7	วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม
สายการบินกําหนด

3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ



5.	คาวีซาเขาอินเดีย	3,000	บาท

6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

7.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	1,500	บาทตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-คนไทย
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงาน

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
*กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
รูป	(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,	ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูป
ที่ถายเองและปริ้นทเอง)

3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน

4.	สําเนาทะเบียนบาน

**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**

โปรดระบุรายชื่อประเทศทีท่านไดเดินทางในชวงระยะเวลา	10	ปี	*	(สําคัญมาก)

สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็นตองแจงเลขทีว่ีซาครัง้สุดทายทีย่ื่นและวันทีอ่อก
วีซา	(สําคัญมาก)

***	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ละ	1500	/	ทริป	/	ตอทาน	***	ทิปหัวหนา
ทัวรแลวแตความประทับใจ

**	บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย



เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมี
การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,	คาวีซา
และคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของ
ทางเมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


