Special Trip 9-13 สิงหาคม 2561
เพียง 19,999 บาท ทริปเดียวเท่านัน้
โดยสายการบินไทยสไมล์
Filght
Date
WE335 9/8/61(พฤหัส)
WE336 13/8/61(จันทร์ )
Date
วันที่หนึ่ง(พฤหัส 9/8/61)
วันทีส่ อง(ศุกร์ 10/08/61)
วันทีส่ าม(เสาร์ 11/08/61)
วันทีส่ ี่ (อาทิตย์ 12/08/61)
วันที่ห้า(จันทร์ 13/08/61)

Origin
Destination
สุ วรรณภูมิ
มุมไบ
มุมไบ
สุ วรรณภูมิ
Program
สนามบินสุ วรรณภูมิ-มุมไบ
มุมไบ-ปูเน่ -ออรังกาบัด
ออรังกาบัด
ออรังกาบัด-มุมไบ
มุมไบ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

Departure
22.15 น.
04.40 น.
Hotel

Arrival
01.30 น.
10.55 น.

เวลา

B
Vitt
Vitt

รร
รร
รร
-

L
ภ
ภ
ภ
-

D
รร
รร
รร
-

วันแรก(พฤหัส 9/8/61)สนามบินสุ วรรณภูม-ิ มุมไบ
19.15 น.

22.15 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ C สายการไทยสไมล์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่
ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะ
ถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน
100 ml.
โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE335 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินมุมไบ(เวลาช้ ากว่ าเวลาไทย 1.30 ชม.)

วันทีส่ อง(ศุกร์ 10/8/61)
01.30 น.
07.00 น.
08.00 น.

มุมไบ-ปูเน่ -ออรังกาบัด

เดินทางถึง สนามบินมุมไบ นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมงสู่ เมืองปูเน่ เมืองเก่าแก่ที่สาคัญทางวัฒนธรรมของอินเดีย ตั้งอยูใ่ นรัฐมหาราษฎร์
รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ วัดศรีวฆิ เนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ (Ozar) เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสี ยงมากใน
เรื่ องความงดงามทางสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็ นทองคาและความงดงามของพวงมาลัยที่
ประดับอยูท่ ี่ตวั เทวาลัย ตานานเล่าว่า กษัตริ ยอ์ ภินนั ทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็ นอินทรเทพ พระ
อินทร์ ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสู รเพื่อส่ งไปทาลายพิธีกรรมของกษัตริ ยอ์ ภินนั ทะ แต่วิฆนาสู รกลับ
ทาลายพิธีและทาลายทุกอย่างทั้งหมด ทาให้ธรรมะหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤษีนกั บวชจึงอ้อนวอนต่อ

12.00 น.
บ่าย
17.00 น.

18.00 น.

พระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบวิฆนาสู ร พระพิฆเนศใช้อานาจสยบอานาจทั้งหมดของวิฆนาสู ร ทาให้วฆิ นา
สู รยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวติ ตน
และขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของ
ตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็ นบุญกุศลแก่วฆิ นาสู ร เทวรู ปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูก
ขนานนามว่า “ศรี วฆิ เนศวร” หมายถึงผูข้ จัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่ อว่าผูท้ ี่มาสักการะองค์ศรี
วิฆเนศวรก่อนทาการใดๆ จะทาการนั้นได้สาเร็ จราบรื่ นไร้อุปสรรค จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดศรีคีรีจัต
มา (Girijatmaj Temple) เมืองเลนยาดรี (Lenyadri) ตั้งอยูใ่ นถ้ าบนภูเขาริ มแม่น้ ากุกดี ซึ่ งครั้งหนึ่งถ้ าที่
ภูเขาแห่งนี้ ได้ขดุ เจาะเพื่อเป็ นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่ มเสื่ อม ศาสนาฮินดูก็
รุ่ งเรื องและภายในถ้ าแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหารย์ มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทาให้ชาวฮินดูข้ ึนมายาตรามหาเทพ จึง
ทาให้ถ้ าแห่งนี้กลายเป็ นถ้ าของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะ
ตานานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่อุมาเทวีอยากมีโอรสมาก จึงได้เดินทางมาที่ถ้ าคีรีจตั มาเพื่อมาทาพิธีปันยากพรต
(บุญยักวริ ตะ) ขึ้นเพื่อเป็ นการบูชาต่อพระวิษณุ เทพ ตามการแนะนาของพระศิวะเป็ นเวลาหนึ่งปี ทาให้พระ
วิษณุ โปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกาเนิดเป็ นบุตรของพระแม่อุมาเทวี จึงเชื่ อกันว่า พระพิฆเนศที่
ถ้ าแห่งนี้เป็ นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้วย การยาตรามายังถ้ าเทวะสถานคีรีจตั มาแห่งนี้ก็เพื่อขอ
บุตร ซึ่ งผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทาให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะ
ประสบความสาเร็ จสมหวังเสมอ จะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ บริ เวณถ้ าแห่ง
นี้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรี ได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่ ออรั งกาบัด ระยะทาง 235 กิ โลเมตร ใช้เวลา 4 ชัว่ โมงระหว่างทางชมธรรมชาติทิวทัศน์
ความเป็ นอยูข่ องคนอินเดีย และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่อีกเมืองนึงของประเทศอินเดีย
ถึง เมืองออรังกาบัด ตัวเมืองมีกลิ่นอายของอารยธรรม และอิทธิ พลมุสลิมอยูใ่ นรัฐมหาราษฏร ออรังกาบัด
หมายถึง สร้างโดยมหาราชาตั้งชื่อตามมหาราชาออรังเซป เมืองออรังกาบัดเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เพราะบริ เวณใกล้กบั ตัวเมืองมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มากมาย อาทิเช่น ถ้ าอชันตาเอลโลร่ า บีบีกามา
ชค์มาร่ าฯลฯ นาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า(3)ที่ โรงแรม
พักค้ างคืนทีอ่ อรังกาบาด พักโรงแรม Vitt หรื อเทียบเท่า ****

วันทีส่ าม(เสาร์ 11/8/61)
07.00 น.

ออรังกาบัด-ป้ อมดาลาตาบัด-ถํา้ เอลโลล่า-บีบี กา มักบารา

รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนาท่านเดิ นทางสู่ ถํ้าเอลโลล่ า (ระยะทาง 30 กม.
ประมาณ 1 ชม.) ระหว่างทางผ่านชม “ป้ อมเดาลาตาบัด” ป้ อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่ งเคยเป็ น
เมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริ ยอ์ ลาอุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. 1839 กลายเป็ นเมือง
หลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริ ยม์ ุสลิ มอยูพ่ กั หนึ่ ง ก่อนถูกทิ้งร้ างย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัด
ชมซากมัสยิดที่ยงั เหลือซากเสาจานวน 106 ต้น ชมป้ อมปราการ พระราชวังบนเสาอายุกว่า 700 ปี

จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ถึง ถํา้ เอลโลล่ า (ELLORA CAVES ) (ถ้ าจะปิ ดให้บริ การทุกวันอังคาร ) ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของหมู่ถ้ า
ที่เกิ ดจากการเจาะแกะสลักภูเขาหิ นทั้งลูกด้วยฝี มือสาวก 3 ศาสนาที่แข่งขันกันคือ ศาสนาฮินดู พุทธ และ
เชนถ้ าเอลโลร่ ามีท้ งั หมด 34 ถ้ า โดยมีการแบ่งออกเป็ น ถ้ าทางพุทธศาสนา 12 ถ้ า ถัดมา 17 ถ้ าคือ เทวาลัย
ของชาวฮินดู และ วิหารถ้ าลักธิ เชน 5 ถ้ า สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี 1983
ถื อเป็ นถ้ าที่ เกิ ดจากการแกะสลักภู เขาทั้งลู กออกเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับ ศาสนา นาท่านกราบนมัสการ
พระพุทธรู ปที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ภายในถ้ ายังมีภาพแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องค์
พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณ อีกทั้งภาพของนางอัปสร เป็ นต้น ถ้ าที่ 16 ถือ
เป็ นถ้ าที่อลังการที่สุด เป็ นที่ที่มีศิวลึงค์เป็ นจุดศูนย์กลาง
รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับออรังกาบัด ชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara) สร้างเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งความ
รัก สร้ างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้ างเพื่อราลึ กถึงพระมารดา พระนาง บีกมั ราเบีย อุเด ดาราณี
สถาปั ตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล จากนั้นแวะให้ท่านช้อปปิ้ ง ซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ อง
ทองเหลือง ผ้าปั กลายโบราณที่จาลอง มาจากผนังถ้ า อายุ 1,200 ปี และเครื่ องประดับลวดลายแปลกตา
รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ภัตตาคาร
พักค้ างคืนทีอ่ อรังกาบัด โรงแรม Vitt หรื อเทียบเท่า ****

วันทีส่ ี่ (อาทิตย์ 12/8/61)
07.00 น.

ออรังกาบัด-ถํา้ อะจันตา-ช้ อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วท่านเดินทางสู่ ถํา้ อะจันตา ( AJAMTA CAVE )
ตั้งห่างจากเมืองออรังกาบาดไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 110 กิโลเมตร ถือเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดี ยถ้ าอะจันตา“ ถ้ ามรดกโลก”(ถ้ าจะทาการปิ ดให้บริ การทุกวันจันทร์ )
แบ่งออกเป็ น2ยุคโดยในยุคแรกประมาณศตวรรษที่2ก่อนคริ สตศักราช ได้ถูกสร้ างออกมาในรู ปลักษณะ
ของ” วิ ห าร” ( วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปฏิ บ ัติ ส มาธิ –ของเหล่ า พระภิ ก ษุ ) และ“เจดี ย ์“ เพื่ อ อุ ทิ ศ แด่ อ งค์
พระพุทธเจ้า) มีหลักฐานเป็ นภาพเขียนสี น้ าบนผนังที่ถ่ายทอดถึงเรื่ องราวชาดกเข้าใจถึงพุทธประวัติเพราะ
มีการใช้ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าโดยตามความเชื่อของชาวเถรวาทยุคที่สองประมาณคริ ส
ศตวรรษที่ 5-6 ได้มีการเพิ่มเติมโดยแกะสลักพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์หลายพระองค์บนเจดียแ์ ละบน
ผนังวิหารในแบบความเชื่ อแบบใหม่หรื อตามแบบของชาวมหายานถ้ าอะจันตา ( AJANTA CAVES ) ถือ
เป็ นถ้ าที่มีการเจาะเป็ นปราสาทที่มีขนาดใหญ่จนได้รับเป็ น สิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลกที่มีอายุมากกว่า
2000ปี และภายในถ้ าก็มีถ้ ามหึ มาขนาดใหญ่อีกกว่า30ถ้ า โดยผนังถ้ ามีภาพจิตกรรมฝาผนังที่มีอายุนบั กว่า
1200 ปี นําท่านเข้ าชมสถาปัตยกรรมของถํา้ อะจันตาตั้งแต่ ถาํ้ แรก
ถ้ าเบอร์ 2เป็ นถ้ าของฝ่ ายมหายานมีชื่อเสี ยงด้านภาพวาด ส่ วนใหญ่เป็ นภาพดอกบัว ถ้ าเบอร์ 3เป็ นถ้ าเล็กๆ
ไม่มีค่อยมีอะไรน่าสนใจ
ถ้ าเบอร์ 4 มีความกว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาถ้ าทั้งหมด ด้านหน้ามีรูปแกะสลักพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร
อีกทั้งพระพุทธรู ปปางประทับยืน ส่ วน

12.30 น.
19.00 น.

ถ้ าเบอร์ 5 ยังทาการสร้างไม่เสร็ จ
ถ้ าเบอร์ 6 มีพระพุทธรู ปปางแสดงปฐมเทศนาที่มีพระสรี ระแตกต่างจากถ้ าอื่นอีกทั้งเป็ นหิ นชนิดเดียวกับถ้ า
รอบๆ องค์พระพุทธรู ปมีภาพวาดที่ผนังและเพดาน ทางด้านซ้าย ของถ้ ามีตวั หนังสื อเขียนไว้วา่ MUSICAL
PILLARS (ใช้สันมือกระแทกหรื อเคาะที่กลางเสาจะมีเสี ยงดังกังวาลออกมา)
ถ้ าเบอร์ 7 ด้านในของถ้ า มีพระพุทธรู ปแกะสลักที่ผนังถ้ า ลักษณะคล้ายกับครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ยมกปาฏิ หาริ ย ์ แตกต่างจากถ้ าเบอร์ 2 ตรงที่ เป็ นภาพวาด แต่ที่ถ้ าเบอร์ 7 นี้ แกะสลักหิ นแทน อีกทั้งตรง
กลาง ประดิษฐานพระประธานรายล้อมไปด้วยพระพุทธรู ป ปางประทับยืน และ เหล่าเทพเทวดา
ถ้ าเบอร์ 9 และ 10 เป็ นถ้ าของเถรวาท ภายในเป็ นห้องโถงสู งยาว มีช่องรับแสงอยูด่ า้ นบน
ถ้ าเบอร์ 11-12-13 ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นที่พกั อาศัยไม่มีรายละเอียด เพียงแต่ที่ถ้ าเบอร์ 12 มีองค์พระประธาน
ถ้ าเบอร์ 14 เป็ นถ้ าเล็กๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมันมาใช้เป็ นสานักงาน
ถ้ าเบอร์ 16 เป็ นของฝ่ าย มหายาน มีภาพ พระนางชนบทกัลยานี ที่เพิ่งแต่งงานกับ พระนันทะ กาลังเฝ้ารอ
พระสวามีกลับมาด้วยความโศกเศร้า ภายหลังจากที่พระพุทธ องค์ทรงพาพระนันทะไปบวชภายในยังมี
พระประธานในถ้ าเช่นเดียวกัน ฯลฯ ...จนถึงถ้ าสุ ดท้าย
รับประทานอาหารกลางวัน(8) แล้วเดินทางสู่ มุมไบ
รับประทานอาหารค่า(9)ที่ ภัตตาคาร แล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ

วันทีห่ ้ า(จันทร์ 13/8/61)
04.40 น.
10.55 น.

มุมไบ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบินที่ WE336
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

หมายเหตุ :
-เวลาทีป่ รากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัตจิ ริงอาจแตกต่ างกันเล็กน้ อย ขอให้ ท่านรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้ าทัวร์
-บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่ จะยึดผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ ทางการเมือง
ภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ ต้องเลื่อนการเดินทางหรื อไม่ สามารถจัดพาคณะท่ องเทีย่ ว ได้ ตามรายการ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ /พักห้ องคู่

9 – 13 สิงหาคม 2561

19,999 บาท

พักเดียวเพิม่

วีซ่า
2,600

สํารองทีน่ ั่ง
* ชําระเงินมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพร้ อมแจ้ งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง ส่ วนทีเ่ หลือชําระทั้งหมด
ก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** ในกรณีทที่ ่ านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของธนาคาร ค่ ะ***
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้ นทาง ดอนเมือง-มุมไบ โดยสายการบินไทยสไมล์
 ค่ าภาษีสนามบิน ค่ าประกันสายการบินและภาษีนาํ้ มันของสายการบิน
 ค่ าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการหรื อเทียบเท่ า (2-3 ท่ านต่ อหนึ่งห้ อง)
 ค่ าเข้ าชมสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆ ตามรายการระบุ
 ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ ารถรับส่ งและระหว่ างการนําเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่ อท่ าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงินไม่ เกิน 5000,000 บาท) แต่ ท้งั นี้
ย่ อมอยู่ในข้ อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวติ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าจัดทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่ าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรื อ คนต่ างด้ าว
 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในรายการและค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวต่ างๆ เช่ น ค่ าโทรศัพท์ ค่ าซักรีด ฯลฯ
 ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันของสายการบิน (ถ้ ามี)
 ค่ าทําเอกสารผู้ถือต่ างด้ าว / ค่ าวีซ่าทีม่ คี ่ าธรรมเนียมแพงกว่ าหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)
 ค่ าธรรมเนียมการชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 ค่ านํา้ หนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ คนไทย 2000 บาท สําหรับลูกค้ า 1 ท่ าน
 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียสําหรับหนังสื อเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 2,600 บาท)
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่ านควรทราบก่ อนสํารองทีน่ ั่ง)
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้ น กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว** เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่ าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่ างประเทศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรื อทางอ้ อม
เช่ น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้ า หรื อ จากอุบัตเิ หตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ ามนําเข้ า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมื อง
พิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่ อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ ว่าจํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
 รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยื นยันจากบริ ษัทฯอีก ครั้ งหนึ่งหลังจากได้ สํารองที่นั่งบนเครื่ อ งและโรงแรมที่พักใน
ต่ างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้ อย แต่ อย่ างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมื องให้ กับชาวต่ างชาติ หรื อ คนต่ าง
ด้ าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ้รู ่ วมคณะไม่ ถึง 16 ท่ าน (หรื อตามทีต่ กลงไว้ กบั บริษัทฯ)
 การไม่ รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เทีย่ วตามรายการไม่ สามารถขอหักค่ าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่ าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมา
จ่ าย
 ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถ REFUND ได้ ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าชดเชยความเสียหาย ไม่ ว่ากรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่ อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศไม่ อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีท่ างบริษัทฯ ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่ น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่ าช้ าหรื อยกเลิกของเทีย่ วบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่ องเทีย่ ว โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่ าบริการ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
5.การไม่ รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เทีย่ วตามรายการไม่ สามารถขอหักค่ าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่ าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่ าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถ REFUND ได้ ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
7. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 14 วันก่ อน
การเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ ขอ
รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดีย่ ว (SINGLE) และห้ องคู่(TWIN/DOUBLE)
และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้ องพักอาจจะไม่ ตดิ กัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่ องเทีย่ วพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนีท้ างบริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบ
ในอุบัตเิ หตุหรื อความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่ างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่ าช้ าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มอี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่ จาํ ต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต)
ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่ างการเดินทางท่ องเทีย่ วทั้งใน หรื อ ต่ างประเทศ แต่ ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง
และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีที่ผ้รู ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย
และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบด้ าน
การความคุมโรคติดต่ อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนี้
การขอสงวนสิทธิดงั กล่ าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
REMARK
-ในกรณีทที่ ่ านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูกปฏิเสธการเข้ า
หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสีเลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี
.

