อินเดีย-ราชาสถาน-ทัชมาฮาล-เดลลี(11 เมือง)
15 - 22 กุมภาพันธุ์ 2562 8 วัน 6 คืน ท่ านละ 29,999 บาท

ดินแดนมหาราชา.ดินแดนฟ้าจดทราย
จัยปูร์-จัยแซลเมียร์ -จ๊ อดปูร์-อุไดปูร์-รานัคปูร์-พุชการ์ -มันดาวา-บีคาเนอร์ -อัครา-ทัชมาฮาล-เดลลี

ราชาสถาน อดีตปัจจุบันที่ยงั รุ่ งเรื องอินเดียเป็ นประเทศที่มปี ระวัตศิ าสตร์ ยาวนานกว่ า 7000 ปี มีพื้นที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 7 ของโลก
ยา่ ดินแดนแห่ งความร่ารวย มั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้ นราชาสถานชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
แห่ งดินแดนมหาราชาในอดีตที่บอกเล่ าเรื่ องราวผ่ านอัครสถาน พระราชวังและชุ มชนแห่ งแคว้ นราชาสถาน เมืองที่มีสีสันและวิถีการดารง
ชีพตามแบบฉบับของชาวอินเดียโดยแท้ จริง........อินเดียเป็ นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก.ที่ม่ งุ จะมาเยือน....เช่ นคุณ!!

Filght Date
Origin
Destination
Departure
Arrival
เวลา
SG88
วันแรก(ศุกร์15/2/62)
สุ วรรณภูมิ
เดลลี
03.50
06.25
4.05 ชม.
SG87
วันทีเ่ จ็ด(พฤหัส 21/2/62) เดลลี
สุ วรรณภูมิ
21.20
03.00+1
4.10 ชม.
Date
Program
Hotel
B L D
รร
Gaj Kesari Hotel
วันทีห่ นึ่ง(ศุกร์ 15/2/62)
สนามบินสุ วรรณภูมิ-เดลลี-มันดาวา-บีคาเนอร์
ภ ภ
รร
ภ
รร
Heritage inn
วันทีส่ อง(เสาร์ 16/2/62)
บีคาเนอร์ -จัยแซลเมียร์
วันทีส่ าม(อาทิตย์ 17/2/62) จัยแซลเมียร์ -จ๊ อดปูร์
Treebo Park Boutque รร รร รร
วันทีส่ ี่ (จันทร์ 18/2/62)
จ๊ อดปูร์-รานัคปูร์-อุไดปูร์
Park Exotica Resort รร ภ รร
รร
ภ
รร
วันทีห่ ้ า(อังคาร 19/2/62)
อุไดปูร์-พุชการ์ -จัยปูร์
Park Ocean Hotel
รร
ภ
ภ
วันทีห่ ก(พุธ 20/2/62)
จัยปูร์-อัครา
The Reteat
วันทีเ่ จ็ด(พฤหัส 21/2/62)
อัครา-เดลลี-สนามบินสุ วรรณภูมิ
รร ภ --วันทีแ่ ปด(ศุกร์ 22/2/62)
สนามบินสุ วรรณภูมิ
- - ---

วันแรก
01.30 น.

03.50 น.
06.25 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
พักโรงแรม
วันทีส่ อง
06.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ-เดลลี-มันดาวา-บีคาเนอร์
- คณะเดินทางพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E สายการบิน Spice jet AIRLINE
เจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท คอยให้ การต้ อนรับและ อานวยความสะดวกด้ านเช็คอิน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณ างดนาของมี ค ม ทุ ก ชนิ ด เช่ น มี ดพับ กรรไกรตัดเล็บ ทุ ก ขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณ าใส่ ใ น
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
โดยสายการบิน Spice jet เทีย่ วบิน SG88 เหินฟ้ าสู่ เดลลี
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ เมื องเดลลี เมื องหลวงของประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ ากว่ าบ้ านเรา ประมาณ
1.30 ชั่ วโมง) รับประทานอาหารเช้า(1)set box แล้วนาท่านเดิ นทางสู่ เมื อง เมื องมันดาวาเป็ นที่ ต้ งั ของฮาเวลี ที่
ตกแต่งด้วยภาพเขียนสี ที่งดงามของราชสถานและคฤหาสน์หลายแห่งอยูใ่ นสภาพสมบรู ณ์แต่ละหลังมีเอกลักษณ์
ที่ งดงามด้วยการแกะสลัก ด้วยความอ่ อ นช้อย ระยะทางประมาณ 251 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ
6 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านชมฮาเวลีที่เมืองนาวัลครห์ ตั้งอยูใ่ นเขต เสขาวาตี เป็ นที่รู้จกั ในภาพสี เฟรส
โก้จึ ง ถู ก ขนานนามเรี ย กว่ า เป็ นหอศิ ล ป์ กลางแจ้ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก เพราะ
สถาปั ตยกรรมที่มีชื่อของเขตนี้ เรี ยกว่า ฮาเวลี (Haveli) เป็ นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มี
กระจายทัว่ ทั้งเขตมีจานวนรวมกันเป็ นหมื่นๆ หลังแต่ละหลังมีภาพจิตกรรมทั้งด้าน
ในและด้านนอก วาดด้วยสี สันและลวดลายที่งดงามมาก ทั้งยังตกแต่งด้วยงานปูนปั้ น งานแกะสลักหิ นและไม้ จน
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร์ (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) นาท่านชมเมืองบิคา
เนอร์ สมัยอดี ตยังไม่มีเมืองบิคาเนอร์ บริ เวณนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าตามเส้นทาง
สายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมา จึงมีโจรหลายก๊ก ยึดครองพื้นที่หย่อมเล็กหย่อมน้อย และยังไม่มีใครครอบครอง
ดินแดนแห่ ง เจ้าชาย Rao Bika แห่ งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) เกิ ดความน้อยใจในคาพูดพระบิ ดาจึงตัดสิ นใจมุ่ง
หน้าเดิ นทางก่ อนลงหลักปั ก ฐานต่อสู ้ กบั พวกโจร นาความร่ มเย็นเข้ามาสู่ ดินแดนแห่ งความตาย จนชาวบ้าน
ท้องถิ่นเข้าร่ วมในการต่อสู ้กบั พวกโจรจนท้ายสุ ดเมืองบิคาเนอร์ ถูกตั้งขึ้นจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า(3)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
Gaj Kesari Hotel หรื อเทียบเท่า
บิคาเนอร์ -จัยแซลเมียร์
B
L D
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นาท่าน ชม ป้ อมสี แดงแห่ งเมืองบิคาเนอร์ หรื อ ป้ อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) คือ
วังมหาราชาที่ อยู่ในสภาพดี สุ ดแห่ งหนึ่ งในราชาสถาน สร้ างขึ้ นใน ค.ศ. 1588 ถู ก
สร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู ้กบั ชนพื้นเมือง จนสามารถตั้งถิ่นฐาน แม้
ผ่านการรุ กรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ทะเลทรายที่อยูร่ อบด้าน รวมทั้งความกล้า
หาญของนักรบ ช่วยให้เมืองอยูร่ อดเสมอมา ภายในป้ อมใหญ่ แบ่งเป็ นหลายส่ วน เช่น
Chandra Mahal (ตาหนักจันทรา) Hawa Mahal (ตาหนักวายุ) เพื่อใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ใกล้ประตูสุริยา (Sun
gate) ณ ป้ อ มปราการ Junagarh ท่ า นจะพบฝ่ ามื อ จารึ ก บ่ ง บอกถึ ง หญิ ง ผู ส้ มัค รใจท าพิ ธี “สตี ” จนได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เมื องจั ยแซลเมี ยร์ เมื องที่ ได้รับ สมญานามว่า “นครสี ทอง” ตั้งอยู่บ นที่ ราบสู ง
กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกาแพงสู งใหญ่ดูโอฬาร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่อยูท่ าง
ตะวันตกสุ ดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางการค้าที่สาคัญระหว่าง
อินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่ งนี้ ก่อสร้างขึ้นจากหิ นทรายสี เหลื องเป็ นส่ วน
ใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์อสั ดงที่ไล้ลงบนพื้นผิวของหิ นเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็ นสี ทองอร่ ามตาและนี่
คือที่มาของสมญา “นครสี ทอง” ด้วยเหตุที่จยั แซลเมียร์ เคยเป็ นเส้นทางการค้าที่สาคัญส่ งผลให้พ่อค้าวาณิ ชย์ใน
ตระกูลดังหลายคนร่ ารวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็ นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
ชม บาดาแบก ศาลากลางน้ าที่ ส ร้ า งโดยมหาราชาวาลกาดซี ชมทะเลสาบกาดซิ ซ าร์ โอเอซิ ส ขนาดมหึ ม า
ท่ามกลางทะเลที่สร้างโดยมหาราชาวาลกาดซี ราวค.ศ.ที่14ซึ่ งทะเลสาบนี้ เป็ นแหล่งน้ าที่สาคัญของเมืองจัยแซล
เมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวดั เล็กๆ
15.30 น.
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท ะเลทรายธาร์ ห่ า งจากตัว เมื อ ง
ออกไปราว42 กิโลเมตร เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ โด่ งดังในจัย แซลเมี ยร์ ให้ ท่ านสั ม ผัส กับ การขี่ อูฐสู่
ทะเลทรายธาร์ ชม SamSandDunes เนิ นทรายแห่ งนี้
เป็ นที่ ซ่ ึ งโค้ง ขอบฟ้ า จรดกับ ผื น แผ่ น ทรายได้อ ย่า ง
งดงามเกินบรรยายจนได้ จนได้เวลาเดินทางกลับ
(การขี่อูฐ สมาชิก 2 ท่าน ต่อ อูฐ 1 ตัว)
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม
Heritage Inn Hotel หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม
จัยแซลเมียร์ (เมืองสี ทอง)-จ๊ อดปูร์ (เมืองสี ฟ้า)
B
L D
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า(7)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.30 น.
พักโรงแรม
วันทีส่ ี่
07.00 น.

ชมป้ อมจั ยแซลเมี ยร์ ป้ อมปราการขนาดใหญ่ ที่ อยู่ท่ ามกลางทะเลสาบ สร้ างโดย Bhatti Rajput rule Rawal
Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทิ ตรี กู ฏ โดยป้ อ มนี้ ถื อ ว่าเป็ นป้ อ มที่ เก่ าแก่ ล าดับ ที่ 2 ของน าท่ านชม Nathmal Ji Ki
Havali บ้ านเสนาบดี สู ง 5 ชั้น ที่ สร้ างราว ค.ศ.ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปิ นและสถาปนิ กเอก ที่
สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อน ชม Patwon-ki-Havaliที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัยแซล
เมียร์ ซึ่ งภายในจะจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ป้ อมมีบา้ นพักของชาวบ้านที่พานักอยู่อาศัยมานานนับร้ อยปี
ท่านจะได้เห็นทัศนี ยภาพของเมืองจัยแซลเมียร์ โดยรอบ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง แล้วเดินทางสู่ เมืองจ๊
อดปูร์ (ระยะทางประมาณ285กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองโรแมนติกแห่ งนครสี ฟ้า หรื อ เมืองโยธะ
ปุระถื อเป็ นเมื องเก่ าแก่ ของพวกราชบุ ตรเป็ นต้นกาเนิ ดของอี กหลายราชวงศ์เช่ นราชาแห่ งบิ คาเนอร์ ก็เคยเป็ น
เจ้า ชายแห่ ง จ๊ อ ดปู ร์ ค วามเก่ า ท าให้ เมื อ งนี้ มี ม นต์ ข ลัง เป็ น
ศูนย์กลางของราชาสถานตั้งแต่อดีตกาลนานหลายร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร
นาท่ านชม นครสี ฟ้ า เมื องแห่ งนัก รบที่ แกร่ งกล้าจากหน้า
ประวัติ ศ าสตร์ ข องชาวราชปุ ต ชม ป้ อมเมห์ รานการห์ ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ขอพระราชวังมหาราชาแห่ งจ๊อดปูร์ ตั้งอยูบ่ นเขาสู ง
จากพื้ น 125 เมตร มี ก าแพงล้อมรอบยาวกว่า 5 กม. นับ เป็ นป้ อมปราการที่ ใหญ่ ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งในอิ นเดี ย ชม
พระราชวังที่ มี การแกะสลักลวดลายอย่างน่ าอัศจรรย์ โดยเฉพาะช่ องพระแกลแห่ งวังชโรคาส อันอ่อนหวาน
งดงามด้วยลวดลายของพรรณพฤกษา จาหลัก จากหิ น ทราย ตาหนัก มุ ก โมติ ม าฮาล ตาหนัก แก้ว ซี ส มาฮาล
อนุ สรณ์ สถานจาสวานต์ ธาดาที่สร้างด้วยหิ นอ่อน หลังคาทรงปรางค์ปราสาท ประดับโดยหิ นอ่อนขนาดเล็กที่
เรี ยกว่าฉัตรี โดยรอบราลึกถึงมหาราชาจาสวานต์ซิงห์ที่
2 ชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่ เก็ บ สมบัติล้ าค่ าข้าวของเครื่ องใช้
ของมหาราชาราชปุ ต นาท่ านสัมผัส นครสี ฟ้า สั มผัส
วิถีชีวิตของชาวบ้าน เลือกซื้ อของพื้นเมืองของที่ระลึ ก
ในตลาดบาร์ ซ าร์ โ บราณ ซึ่ งเป็ นศู น ย์ ก ลางการ
แลกเปลี่ ยนค้าขายของเหล่าขบวนคาราวานมาแต่อดี ต
ตั้งอยูก่ ลางใจเมืองจ๊อดปูร์ แหล่งศิลปะ หัตถกรรม เครื่ องเงิน กาไล ผ้ามัดย้อมสี สด เครื่ องหนังมากมาย
รับประทานอาหารค่า(9)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
Treebo Park Hotel หรื อเทียบเท่า
จ๊ อดปูร์ (โยธะปุระ)-รานัคปูร์-อูไดปูร์(นครสี ขาว)
B L D
รับประทานอาหารเช้ า(10)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุไดร์ ปูร์ (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
พักโรงแรม
วันที่ห้า
06.00 น.

ระหว่างทางแวะชมเมืองรานัคปูร์ (Ranakpur )นาท่านชม วัดเชน เป็ น
วิหารของศาสนาเชน หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์แห่ งอิ นเดี ย สร้ างโดย
คหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปี ก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถง
กว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึ ง 1,144 ต้น เสาแต่ละต้น
จะถูกแกะสลักลวดลายอย่างงดงามมาก คิดเป็ นพื้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตรทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่าง
ดีเยี่ยม เมื่อสร้างวัดนี้ จาเป็ นต้องสร้ างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็ นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น เมืองดังกล่าวตั้งชื่ อว่า "รา
นัคปูร์" เพื่อเป็ นเกียรติแด่ มหารานา แห่งราชาอาณาจักร ผูอ้ นุญาตให้สร้างวัด
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมื องอุไดร์ ปูร์ (ระยะทาง 95 กิ โลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)ซึ่ งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้น
ราชาสถาน และตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิ โชล่ า เป็ นราชธานี แห่ งที่
สองของอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อด้านความโร
แมนติ ก และเพี ย บพร้ อ ม ไปด้ ว ยความงามของทะเลสาบ
พระราชวัง และน้ า พุ ที่ ส วยงามเรี ย กขานกัน Jewel of Mewar, Udaipur ได้ก่ อ ตั้ง ขึ้ น โดยมหาราชาใจสิ ง ห์ ใ น
ศตวรรษที่ 16 เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ่ Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar ราชาสถานอินเดีย
ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที่ mandir เป็ นพระราชวังที่มีชื่อเสี ยงในยุคราชวงศ์ ถูกปกครองโดย Sisodias สาหรับปี
1200 Udaipur เป็ นหนึ่ งในที่สุดลังจากที่หาแหล่งท่องเที่ยวของราชาอินเดียจะเรี ยกว่า City of Lakes ภาพยนตร์
ฮอลลีวดู ้ หลายภาษา
ฮินดีได้ถูกยิงในสถานที่งดงามของ Udaipur India ตั้งอยูท่ ่ามกลาง Aravalli Hills ของ
ราชาอิ นเดี ยและทะเลสาบสี ฟ้ าใสของ Udaipurให้ภาพที่ ส มบู รณ์ แบบฉากหลัง นาท่ านล่ องเรื อบนทะเลสาบ
Pichola Lake ชมทิ วทัศน์รอบทะเลสาบที่ มีฉากเป็ นมหาราชวังอย่างเช่ น Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทิตย์
กระทบวังที่ ทาด้วยหิ นอ่อนจับแสงแดยามเย็นเป็ นสี ทองและสะท้อนให้เกิ ดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม ชม
พระราชวังฤดู หนาวหรื อCity Palaceซึ่ งส่ วนหนึ่ งมี การดัดแปลงกลายเป็ นพิธภัณฑ์เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชม
พระราชวังแห่ งนี้ ถู ก สร้ างขึ้ นด้วยหิ นแกรนิ ตและหิ นอ่อนภายในประดับ ประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสี
นับเป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถานปั จจุบนั บางส่ วนยังคงเป็ นที่ประทับของราชตระกูลและมีการ
จัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายให้ผคู ้ นเข้าชม นาท่านชมวัดจักดิศเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุไดปูร์และเป็ น
ที่เคารพสักการะสาหรับชาวเมืองอุไดปูร์เป็ นอย่างยิง่ สร้างขึ้นในค.ศ.1651 ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งบริ เวณวัด
รับประทานอาหารค่า(12)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
Park Exotica Resort หรื อเทียบเท่า
อุไดปูร์-พุชการ์ -จัยปูร์
- รับประทานอาหารเช้ า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.
12.00 น.
บ่ าย

19.00 น.
พักโรงแรม
วันทีห่ ก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่ าย

นาท่ านขึน้ รถโค้ ชเดินทางสู่ พุชการ์ (PUSHKAR) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 5 ชม.) เมืองแห่ ง
พระพรหม 1ใน3 มหาเทพในศาสนาฮินดู ซึ่งเชื่ อกันว่ าเป็ นเมืองทีเ่ กิดของพระพรหม
รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านชม พุชการ์ ถือเป็ นสถานที่รวมจิตวิญญาณสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูซ่ ึ งจะเดินทางมาแสวงบุญที่ทะเลสาปพุ
ชการ์ เปรี ยบเหมือนการชาระบาปที่แม่น้ าคงคา ตามตานานเชื่อกันว่า เมืองพุชการ์ เป็ นจุดที่มหาเทพได้ทาดอกบัว
ร่ วงลงบนพื้นโลก และกลายเป็ นพระพรหม จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผูย้ งิ่ ใหญ่ จน
ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรื อเมืองสี ชมพู (Pink City) (ระยะทาง 145 กม.) (ประมาณ 3 ชม.) เป็ น
เมืองหลวง และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐราชสถาน อีกทั้งเป็ นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ยอดเยีย่ มที่สุด สิ่ งปลูก
สร้างโดยเฉพาะในบริ เวณตัวเมืองเก่านั้นได้รับการทาสี ให้เป็ นสี ชมพู แต่คนส่ วนใหญ่เห็นมันเป็ นสี ส้มแดงมากกว่า
สาเหตุที่เมืองนี้ถูกทาสี ชมพู ในสมัยของมหาราชา Ram Singh อินเดียยังเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ เพื่อต้อนรับ
กษัตริ ย ์ Edward VII จากสหราชอาณาจักร (ในสมัยที่ดารงพระยศเป็ น Prince of Wales ) เมื่อปี ค.ศ.1853 จึงมีรับสั่ง
ให้ราษฎรทาสี บา้ นเรื อนเป็ นสี ชมพู เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแด่กษัตริ ยเ์ จ้าอาณานิคม จัยปูร์ในอดีตถือเป็ นเมือง
ที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากทั้งด้านวัตถุและวิทยาการสถาปั ตยกรรมจะสังเกตได้จากวังและป้ อมโบราณตลอดจน
บ้านเรื อนที่พกั อาศัย
รับประทานอาหารค่า(15)ที่ ภัตตาคาร
Park Ocean Hotel หรื อเทียบเท่า
จัยปูร์(เมืองสี ชมพู)
B L D
รับประทานอาหารเช้า(16)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถจิ๊บขึ้นสู่ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ด “Amber Fort Palace” ที่สวยงามตระการตาและยิง่ ใหญ่
อยูบ่ นยอดเขา รอบด้านมีกาแพงคล้ายเมืองจีน พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ด เป็ นเมืองหลวงโบราณของรัฐชัยปุระ
สร้างขึ้นโดย มหาราชามันสิ งห์ “Maharaja Man Singh” เมื่อ พ 2135 .ศ.แต่สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในสมัย มหาราชา
ชัย สิ งห์ “Maharaja Jai Singh” ก่อนจะย้ายเมืองหลวงลงมาอยูบ่ นพื้นราบที่ชยั ปุระในปี พ 2270.ศ.ป้ อมแห่งนี้สร้าง
ขึ้นเพื่อระวังภัยจากศัตรู เรี ยกได้วา่ เป็ นข้อได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างมากและยังใช้เป็ นที่ประทับ เนื่องจาก
ภายในมีพระราชวังขนาดใหญ่ต้ งั อยูจ่ ากพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ดสามารถมองเห็น ชลมาฮาล “Jaj Mahal”
หลังจากลงพระราชวังแล้ว นาท่านแวะถ่ายรู ป กับ พระราชวังนา้ “Water Palace” ซึ่ งตั้งเด่นสง่าอยูก่ ลางน้ า
รับประทานอาหารกลางวัน(17)ที่ ภัตตาคาร
นาท่ านชม พระราชวัง แห่ งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ ายรู ป ด้านนอก) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหลายพระราชวังที่ อยู่ใ น
กาแพงเมืองของนครสี ชมพูแห่งนี้ พระราชวังสายลมเคยเป็ นฮาเร็ ม ของมหาราชา มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 5 ชั้น สร้าง
ด้วยหิ นทรายออกแดงคล้ายสี ปู นแห้ง เป็ นรู ป แบบของสถาปั ตยกรรม สไตล์เปอร์ เซี ยกับ โมกุล ที่ ส วยเด่ น คื อ
ลวดลายฉลุหินตามหน้าต่าง ช่องระบายอากาศที่บรรดา นางสนมในวังใช้เป็ น ที่แอบดูชีวิต ความเป็ น อยูข่ องสามัญ
ชนทัว่ ไป และประโยชน์อีกอย่างคื อเป็ นช่ องแสงและช่ องลมมี ช่องหน้าต่าง จานวนมากถึ ง 152 ช่ องอยู่บริ เวณ

19.00 น.
พักโรงแรม
วันทีเ่ จ็ด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์ (Hawa Mahal Bazaar) ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ กาไร สร้ อยคอ เสื้ อผ้า ต่างๆ
มากมาย แบบชาวราชาสถาน) จนได้เวลา นาท่านเดินทางสู่ อัครา (Agra) เคยเป็ นเมืองหลวงสาคัญของอินเดี ยในยุค
ศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ ายมุ นา เมืองอัครายังเป็ นที่ ต้ งั ของป้ อมอักรา (Agra Fort) ป้ อมแดง (Red Fort of
Agra) ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983 ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชม. ระหว่าง
ทางถ้ามีเวลานาท่านชม ฟาร์ เตห์ปุระสิ กรี (Fatehpur Sikri) เป็ นเมืองหลวงของพระเจ้าอักบาร์ เป็ นเมื องตั้งอยู่ใน
เขตอาเภออัคระ รัฐอุตตรประเทศ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1569 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอกั บาร์ และยังใช้เป็ นเมืองหลวง
ของจัก รวรรดิ โ มกุ ล ระหว่ า งปี ค.ศ. 1571–1585 ภายหลัง จากชัย ชนะจากสงครามกับ ชาวเมื อ งจิ ต เตารครห์
(Chitaurgarh) และรณถัมโภระ (Ranthambore) พระองค์จึงทรงตัดสิ นพระทัยย้ายเมืองหลวงจากอัคระมายังที่แห่ ง
ใหม่บริ เวณนี้ และต่อมากลายเป็ น สิ่ งปลู ก สร้ างในสถาปั ตยกรรมโมกุลที่ อยู่ในสภาพสมบู รณ์ ที่สุ ดในประเทศ
อินเดีย นาท่านชม พระราชวังฟาร์ เตห์ปุระสิ กรี ซึ่ งเป็ นที่ฝังศพของนักบุญ เชก ซาลีบ จิษฎี ในนิ กายซู นี เล่ากันว่า
เมื่ อครั้งที่ พระเจ้าอักบาร์ ร้อนพระทัยใคร่ ได้ท ายาท พระองค์ได้เสด็จมาหานักบุ ญผูน้ ้ ี และนักบุ ญผูน้ ้ ี ได้ถวายคา
พยากรณ์วา่ พระองค์จะมีพระโอรสสามองค์ เมื่อปรากฏเป็ นจริ งดัง่ คาทานาย ฟาร์ เตห์ปุระสิ กรี (เมืองแห่ งชัยชนะ)
เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา สร้างขึ้นจากหิ นทราย พระราชวังส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะแบบอินเดียแท้
รับประทานอาหารค่า(18)ที่ ภัตตาคาร
The Reteat หรื อเทียบเท่า
อัครา-เดลลี-สนามบินสุ วรรณภูมิ
- รับประทานอาหารเช้า(19)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยงิ่ ใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มน้ ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาว
และหินทรายสี แดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรัก
อันยิง่ ใหญ่ของกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ต่อพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่ องจากการให้กาเนิดบุตรคนที่14
ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็ นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น นาท่านชม
อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยงิ่ ใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มน้ ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาว และหินทรายสี
แดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ของ
กษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ต่อพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กาเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้น
เป็ นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น นาท่านชม อัคราฟอร์ ท พระราชวังที่
ยิง่ ใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ นกาแพงสองชั้น และ
ป้ อมอาคารทางเข้าสี่ ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง
อาคารหิ นทรายสี แดงสร้างโดยกษัตริ ยอ์ คั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คุมขังกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง
พระองค์ใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวติ โดยการมองผ่านแม่น้ ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ ึ งมเหสี สุดที่รักของพระองค์
ประทับอยูอ่ ย่างนิ รันดร์
รับประทานอาหารกลางวัน(20)ที่ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางสู่ เดลลี ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ชัว่ โมง ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์
17.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเดลลี นาท่านเช็คอิน รับประทานอาหารค่าอิสระที่ สนามบิน
21.20 น.
โดยสายการบิน Spice Jet เทีย่ วบิน SG87 เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
วันทีแ่ ปด
สนามบินสุ วรรณภูมิ
- 03.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........
หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด
หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริ ษทั อาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

กาหนดการเดินทาง
15 – 22 กุมภาพันธุ์ 2562

ราคาผู้ใหญ่ /พักห้ องคู่ พักเดียวเพิม่
29,999 บาท

หมายเหตุ

9,999 บาท

สารองที่นั่ง
* ชาระเงินมัดจา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพร้ อมแจ้ งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง ส่ วนที่เหลือ
ชาระทั้งหมดก่อนเดินทาง 25 วัน(ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของธนาคาร ค่ ะ***)
อัตราค่ าบริ การรวม
✓ ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้นทาง สุ วรรณภูมิ-เดลลี
✓ ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ ามันของสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
✓ ค่ารถรับส่ งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่าประกันภัยการเดิ นทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
• ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)

•
•
•
•

ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ออกใบกากับภาษี)
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิ โลกรัม

• ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ 2500 บาท สาหรับลูกค้า 1 ท่าน หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า
• ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียสาหรั บหนังสื อเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ ณ วันที่ 20/8/61 ท่ านละ 3,600 บาท)

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ ง)
(ทางบริ ษทั นะนาให้ทาวีซ่าติดเล่ม มีอายุ 6เดื อน-1ปี ราคา 4,600 บาท ณ ปั จจุปัน)
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่านควรทราบก่อนสารองทีน่ ั่ง)
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้ น กรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีม่ ีการการั นตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว** เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
• บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 14 วันก่ อน
การเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่ อ งเที่ ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดู งาน เพื่ อความสะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ดในการเดิ น ทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถ
รับ ผิดชอบในอุบัติเหตุ หรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจากอุบัติเหตุรวมถึ งภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ ยวบิน, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิ เสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริษัท จะยึดถื อและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่ ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

REMARK
-ในกรณีทที่ ่ านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี

