Filght
SG 88

Date
วันที่หนึ่ ง(เสาร์ 16/3/62)

Origin
สุวรรณภูมิ(BKK)

Destination
เดลลี(DEL)

Departure
03.50 Lt.

Arrival
06:25 Lt.

เวลาบิ น
4.05

SG 87

วันที่เจ็ด(ศุกร์ 22/3/62)

เดลลี(DEL)

สุวรรณภูมิ(BKK)

21:20 Lt.

03:00 Lt.+1

4.10

Date
วันที่หนึ่ ง(เสาร์ 16/3/62)
วันที่สอง(อาทิตย์ 17/3/62)
วันที่สาม(จันทร์ 18/3/62)
วันที่สี่(อังคาร 19/3/62)
วันที่ห้า(พุธ 20/3/62)
วันที่หก(พฤหัส 21/3/62)
วันที่เจ็ด(ศุกร์ 22/3/62)
วันที่แปด(เสาร์ 23/3/62)

Program
สุวรรณภูมิ-เดลลี-มัสซูรี่
มัสซูรี
มัสซูรี-ริ ชชิ เกช
ริ ชชิ เกช-อูลิ
อูลิ-กอร์ซอน
กอร์ซอน-หริ ญวาร
หริ ญวาร-เดลลี-สุวรรณภูมิ
สนามบิ นสุวรรณภูมิ

Hotel
Country Inn
Country Inn
Vasundhara Palace
The Royal Village
Pymble
Ananda Great
-

B
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วันแรก(เสาร์ 16/3/62)

สนามบินสุ วรรณภูม-ิ เดลลี-มัสซูรี่

คณะเดิ นทางพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก ประตู 3 แถว E สายการบิ น Spice jet
AIRLINE เจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั คอยให้ การต้อนรับและ อานวยความสะดวกด้านเช็คอิ น
03.50 น.
โดยสายการบิ น Spice jet เที่ยวบิ น SG84 เหิ นฟ้ าสู่ เดลลี
06.10 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเดลลี เมืองหลวงของประเทศอิ นเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ รับประทานอาหารเช้า(1) set box
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ มัสซูรM
ี ussoorie (ระยะทาง 316 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางชมวิว
ทิวทัศน์ทม่ี คี วามสวยงามจนเห็นภูเขาหิมะ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(2)
18.00 น.
เดินทางถึง เมืองมัสซูร่ี Mussoorie** เมืองตากอากาศบนภูเขาหิมาลัยเมืองมัสซูรM
ี ussoorieเป็ นเมืองตาก
อากาศในฤดูรอ้ นของชาวอินเดีย และ เป็ นเมืองฮันนี่ มนู บนสันเขาใน เทือกเขาหิมาลัยทีเ่ ขียวขจีดว้ ยป่ าสน
ต้นไม้ขนาดใหญ่และดอกไม้ป่านานพันธุแ์ ละทะเลหมอกลอยระเรีย่ ตามไหล่เขาตลอดทัง้ วัน ทาให้เราเหมือนได้
อยูบ่ นสวรรค์มปิ านซึง่ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นราชินีแห่งขุนเขา เมืองมัสซูรต่ี งั ้ อยู่บนความสูง 2,000 เมตรหรือ
6,600 ฟุตเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง
19.00 น.
รับประทานคา่ (3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Country Inn หรือเที ยบเท่า
01.00 น.

วันที่สอง(อาทิตย์ 17/3/62) มัสซูรี่

07.00 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง ชม น้ าตกที่สวยงามมีชื่อเสี ยงของเมืองนี้คือ น้ าตกเคมป์ ตี้Kempty Fallsที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุด
ของเมืองมัสซู รี่ อยูห่ ่างจากตัวเมืองไป 13 กิโลเมตร สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และ สวนสาธารณะ ของเมือง
Municipal Garden หรื ออึกชื่ อหนึ่งว่า Company Baghตั้งอยูในบริ เวณหุ บเขาแห่งความสุ ข Happy Valley ชมและ
สัมผัสบรรยากาศสดชื่นจากน้ าตกที่สร้างขึ้นท่ามกลางมวลหมู่ ดอกไม้และ ต้นไม้นานาพันธุ์ที่ได้รับการตบแต่งอย่าง
สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางไป ยอดเขากันฮิลล์ Gun Hill ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองนี้ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นยอด
เขาที่สูงอันดับสองของเมืองมัสซูรี่ นาทุกท่าน ช้อบปิ้ ง ชม ตลาดพื้นเมืองมัสชูรี่
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Country Inn หรือเที ยบเท่า
บ่าย

วันที่สาม(จันทร์ 18/3/62) มัสซูรี่-ริชชิเกช(ฤาษีเกศ)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองริ ชชิเกช หรื อคนไทยเรี ยกว่า ฤาษีเกศ(ระยะทาง ประมาณ 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2
ชัว่ โมง) ที่ได้รับสมญาว่าเป็ นเมืองหลวงโยคะของโลก ที่นี่มีอาศรมมากมายริ มแม่น้ าคงคาที่คุณสามารถลงเรี ยนโยคะ
และนัง่ สมาธิ ได้ ประตูสู่หิมาลัยพื้นที่เล็กๆ ท่ามกลางภูเขาที่ปลีกวิเวกออกจากเมืองใหญ่ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของ
ชาวฮินดูตน้ แม่น้ าคงคาที่ทอดสายไหลจากเหนือลงใต้ เมืองหลวงแห่งโยคะแหล่งพานักของเหล่าซาดู หมู่ชนที่ใช้
ชีวติ ละทิ้งวัตถุใส่ ชุดสี ส้มและเป้ าหมายของผูแ้ สวงบุญทุกเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระศิวะที่ท่าน้ าอาศรม
ปรมาร์ธนิเกตัน(ParmarthNiketan Ashram)ริ มแม่น้ าคงคาทุกๆเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระแม่คงคาด้วย
กระทงดอกไม้ ปี 1968 วงดนตรี ชื่อดังของเกาะอังกฤษ เดอะบีเทิ้ลส์ ได้มาเรี ยนสมาธิ กบั มาหาฤาษี มาเฮซ โยคี ริ ชชิ
เกช จึง เป็ นเมือง แห่งโยคะ และ ปรัชญา แห่งตะวันออก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(8) (อาหารมังสาวิรัต)
บ่าย
นาทุกท่านเดินทางชมเมือง และ แม่น้ าคงคาที่สวยงาม และ ร่ วมทาพิธีบูชาพระแม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ าอาศรม ปร
มาร์ธนิเกตัน (ParmarthNiketan Ashram) ริ มแม่น้ าคงคาทุกๆเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระแม่คงคาด้วย
กระทงดอกไม้
ค่า
รับประทานอาหารค่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Vasundhara Palace หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่(อังคาร 19/3/62)

07.00 น.

ริชชิเกช-อูลิ

รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นาทุกท่านเดิ นทางสู่เมืองอูลิ ระยะทาง ประมาณ 196 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 8-9ชัวโมง
่
ซึ่งท่านจะพบ
กับภูมิทศั น์ ที่หลากหลายดังกล่าวยังเต็มไปด้วยบูชาสถาน วัด และแหล่งแสวงบุญอันศักดิ์ สิทธิ์ ลงแหวก
ว่ายในแม่น้าสายที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่สดุ ของอิ นเดีย เดิ นป่ าเหนื อหมู่เมฆบนเขาที่มียอดปกคลุมไปด้วยหิ มะ
และ ธรรมชาติ สองข้างทางบนยอดเขาหิ มาลัย และมีสถานที่ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้ตามจุดต่างๆ ซึ่ง
ท่านจะได้สมั ผัสกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ ที่สวยงาม มาก ตามแนว เทือกเขา หิ มาลัย ตลอดเส้นทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(11)
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอูลิ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับเทือกเขาหิ มาลัยและธรรมชาติที่สวยงามของสองฝั่ง
ข้างทาง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ The Royal Village หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า(พุธ 20/3/62)

อูล-ิ กอร์ ซอน

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางชมเมืองอูลิเป็ นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเล่นสกี ขี่จกั รยานลัดเลาะไปบนภูมิประเทศ
เทือกเขาสลับซับซ้อนของ Garhwalซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่อยูบ่ นเทือกเขาหิ มาลัยซึ่ งมีความสู งจากน้ าทะเล 2505 เมตร
และมีววิ ธรรมชาติที่สวยงามมากอีกเมืองหนึ่งของรัฐอุตตราขันธ์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(14)
นาทุกท่านชมเมืองอูลิ เดินทาง ขึ้นไปชมเมืองอูลิบนยอดเขา Gorson
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(15)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Pymble หรื อเทียบเท่า

วันที่หก(พฤหัส 21/3/62) กอร์ ซอน-หริญวาร

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
17.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(16)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทาง นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเมืองหริ ญวาร ระยะทาง 204 กโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัว่ โมงท่านจะพบกับธรรมชาติสองข้างทางบนยอดเขาหิ มาลัย หุ บเขาแห่งดอกไม้
รับประทานอาหารกลางวัน(17)
เดินทางถึง เมืองหริ ญทวาร Haridwar“ประตูสู่พระเจ้า“ นี้เป็ นเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลัง และเป็ นศูนย์กลางของนัก
แสวงบุญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยวัดวาอารามที่สวยงาม เทศกาลหลากสี สัน และทิวทัศน์ที่น่าประทับใจของเทือกเขา

หิ มาลัย ด้วยวัดอันงดงามและท่าอาบน้ าที่มีมนต์ขลังที่มีอยูม่ ากมาย หริ ทวารจึงเป็ นที่น่าสนใจสาหรับนักแสวงบุญ
และนักท่องเที่ยวที่อยากรู ้อยากลอง เข้าร่ วมในเทศกาลที่อลังการ เดินผ่านตลาดที่คดเคี้ยว และค้นพบทิวทัศน์
ธรรมชาติที่น่าทึ่ง หริ ทวารเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดทั้งเจ็ดแห่งของอินเดีย ชื่อของเมืองนี้ หมายถึงประ
ตู่สู่พระเจ้า เมืองนี้ อยูค่ ร่ อมแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ในเชิงเขาหิ มาลัยหัวใจของเมืองหริ ทวาร คือ ฮาร์ กี เปารี ซึ่ งเป็ น
ท่าอาบน้ าที่มีขนาดเล็กแต่วนุ่ วาย ซึ่ งเป็ นจุดที่มาบรรจบกันของคลองน้ าคงคาและแม่น้ าคงคา ดูเหล่าบัณฑิต (นักบวช
ชาวฮินดู) นักแสวงบุญ และพราหมณ์ (บุรุษผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ) อาบน้ าในแม่น้ าเพื่อชาระล้างจิตวิญญาณ มาถึงในยามเย็น
เพื่อหลงใหลไปกับพิธีคงคาอารตี (พิธีบูชาพระแม่คงคา) เมื่อเสี ยงบทสวดมนต์ดงั ก้องอยูอ่ ากาศและโคมแสงเทียน
ส่ องสว่างอยูบ่ นผิวน้ า พิธีที่คล้ายกันนี้ยงั สามารถพบได้ที่ ท่าน้ าเบอร์ ลาท่าน้ ากัว และ ท่าน้ าพระวิษณุ 6 โมงเย็น ท่าน
จะได้ ร่ วม พิธี คงคาอารตี (พิธีบูชาพระแม่คงคา) เมื่อเสี ยงบทสวดมนต์ดงั ก้องอยูอ่ ากาศและโคมแสงเทียนส่ องสว่าง
อยูบ่ นผิวน้ า พิธีที่คล้ายกันนี้ ยงั สามารถพบได้ที่ ท่าน้ าเบอร์ ลาท่าน้ ากัว และ ท่าน้ าพระวิษณุ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(18)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Ananda Great หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด(ศุกร์ 22/3/62)

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
21.20 น.

หริญวาร-เดลลี-สนามบินสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า(19)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางชมเมืองหริ ญวาร ชมการอุทิศตัวทางศาสนาอีกมากมายได้ที่วดั ที่มีชื่อเสี ยงในเมืองหริ ญวาร
เดินเรี ยบริ มคลองน้ าไปยัง วัดมายาเทวี ซึ่ งสร้างในช่วงศตวรรษที่ 11 ปี นเขากับนักแสวงบุญเพื่อไปยัง วัดมนสาเทวี
นัง่ ตุก๊ ตุก๊ ไปที่ ภะรัต มันตีร์ ซึ่ งเป็ นวัดที่เต็มไปด้วยรู ปปั้ นของเหล่าเทพเจ้าที่น่าเกรงขาม เยีย่ มชม DakshPrajapati
Temple Complexในบริ เวณใกล้เคียงเขต Kankhalงานเทศกาลต่างๆ ทาให้แม่น้ าและวัดสว่างสดใสตลอดทั้งปี ซึ่ ง
รวมถึงเทศกาลโฮลี (เทศกาลแห่งสี สัน) เดินชมแผงขายของใน บาราบาซาร์ และ โมติบาซาร์ เพื่อซื้ อเครื่ องมือทาง
ศาสนา งานหัตถกรรม และยาอายุรเวช หรื อเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน
รับประทานอาหารค่า(20)
เดินทางสู่ สนามบินเดลลี (ระยะทาง 219 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่าอิสระภายในสนามบิน
โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG87 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันที่แปด(เสาร์ 23/3/62) สนามบินสุ วรรณภูมิ
03.00 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ และประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ
วีซ่าออนไลน์
กาหนดการเดิ นทาง
ราคาท่านละ
16-23 มีนาคม 2562

26,999 บาท

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ตั๋วเครื่ องไป-กลับ ชั้ นประหยัด และ เครื่ องบินภายในประเทศตามทีร่ ะบุ สายการบิน Spice Jet

3,600 บาท

- โรงแรมทีพ่ กั จํานวน 6 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน
- อาหารตามรายการและนํา้ ดื่มค่ ารถนําเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่ าหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ ว และ ไกด์ ท้องถิ่น
- ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว เช่ นค่ าโทรศัพท์ ค่ าบริ การซั กรี ด เป็ นต้ น
 ค่ าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ ามินิบาร์ ค่ าเครื่ องดื่มนอกเหนื อรายการ
 ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันของสายการบิน (ถ้ ามี)
 ค่ าวีซ่าทีม
่ ีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ านํา้ หนักเกินพิกด
ั ทีส่ ายการบินกําหนด
 ค่ ากิจกรรมต่ างๆทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริ การ 2000 บาท หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพอใจของลูกค้ า
 ค่ าธรรมเนียมในการทําวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) สํ าหรั บหนังสื อเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 3600 บาท ณ ปั จจุปัน)
เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทําวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทําการ ไม่ รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสื อเดินทาง (Passport) ทีม่ ีอายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้ าทีใ่ ช้ ได้ อย่างน้ อย 2 หน้ า
- สํ าเนาบัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
- แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่ งให้ ทาง email หรื อ fax)
- รู ปถ่ ายสี พื้นขาว 2*2 นิว้ เท่านั้น โดยรู ปต้ องเห็นส่ วนของไหล่ และบ่ า ใช้ จํานวน 2 รู ป หากรู ป ไม่ ถูกต้ องท่ านจะได้ รับการ
ปฏิเสธการยื่นวีซ่า
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้ เพื่อดําเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดําเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริง**
เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่านควรทราบก่อนสํ ารองทีน่ ั่ง)
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
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
เงื่อนไขอื่นๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลีย
่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า


การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นทัวร์เหมาจ่าย



รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ างประเทศ
เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้
ทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้ า หรื อ จากอุบัติเหตุต่างๆ บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ





บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของ
ห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ อง
ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่ อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ ว่าจํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
บริษัทขอสงวนสิ ทธิทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 15 ท่านบริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะ
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้

