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ขอเสนอโปรแกรมสุดยอดแห่งงานแกะสลักอายุกว่า 2000 ปี สัมผัสความอลังกาอันยิง่ ใหญ่ทไ่ี ม่มที ใ่ี ดเหมือน ชมอารยธรรม
เมืองมรดกโลก แรงบันดาลใจในการรังสรรค์ศลิ ปะในยุคหลัง ถ้าอชันตา ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าผาสูงชัน สูง 76 เมตร มีถ้าทัง้ หมด
30 ถ้า รวมถ้าทีย่ งั ไม่เสร็จด้วย การขุดถ้าอชันต้าและการสร้างถ้าอชันต้าเริม่ ตัง้ แต่ศตวรรษทีส่ องตลอดมาจนถึงศตวรรษทีส่ ่ี
หลังจากศตวรรษทีส่ ก่ี ารสร้างถ้าก็ชลอลงและสุดท้ายก็ถูกปล่อยให้รกร้างและถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา สถาปั ตยกรรมทีอ่ ยูใ่ น
ถ้าอชันต้าเป็ นสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยในกลางพุทธศวรรษทีห่ า้ และต้นพุทธศตวรรษทีห่ ก ถำ้ อชันต้ำได้รบั การขนานนามและ
ยกย่องว่าเป็ นถ้าทีม่ ภี าพจิตกรรมฝาผนังทีง่ ดงามและมีทกั ษะชัน้ สูงในการวาดเป็ นอันดับสามของโลก งานประติมากรรม รูปปั น้
รูปแกะสลักมีอายุราวพุทธศตวรรษทีห่ า้ และพุทธศตวรรษทีห่ ก ถ้าอชันต้าถูกค้นพบโดยชาวอังกฤษชื่อจอร์นสมิทในขณะทีก่ าลัง
ล่าสัตว์เมือ่ ปี 1819 ลักษณะแผนผังของถ้าอชันต้าเป็ นลักษณะวงรีแคบสูงชันบนหน้าผา ตัวถ้าบางถ้าเป็ นเทวาลัยในศาสนา
ฮินดูและเป็ นวัดในพุทธศาสนาเป็ นทีส่ าหรับพระสงฆ์จาพรรษาในช่วงฤดูฝน ถำ้ เอลโลรำ ถูกเรียกว่า วีรู Verul และอีลรู า่ Elura
เพืย้ นมาจากชื่อโบราณทีม่ ชี ่อื ว่า Elapura กลุ่มถ้าเอลโรล่าเป็ นเรือ่ งราวในมหาภารตะ โดยเป็ นกลุ่มถ้าทีม่ สี ามศาสนา ประกอบ
กันคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาเชนเป็ นแหล่งเรียนรู้ สาหรับนักเรียนและผูส้ นใจเรียนรูศ้ ลิ ปะ งานประติมากรรม งาน
จิตรกรรม ทีง่ ดงาม และน่าสนใจ ถำ้ เอลโลรำ ถูกแกะสลักบนภูเขาทีม่ ชี ่อื ในสมัยโบราณว่า Charanadri หรือภูเขา Charanas
ถ้าเอลโลรา ตัง้ อยู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองออรังกาบาด ตัวถ้าเอลโลรามีความยาวเหนือจรดใต้ 2 กิโลเมตร
ตำรำงเที่ยวบิน

วันที่
วันแรก
วันแรก
วันที่สี่
วันที่สี่

เส้นทำง
กรุงเทพฯ – มุมไบ
มุมไบ – ออรังกำบำด
ออรังกำบำด – มุมไบ
มุมไบ – กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน
9W 61
9W 7148
9W 355
9W 60

เวลำออก

เวลำถึง

0700
1625
0650
1250

1000
1730
0740
1845
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วันที่
8 – 11 ก.ค.60/ 11 – 14 ส.ค./20 – 23 ต.ค.60
8 – 11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

ตำรำงวันเดิ นทำง
รำคำ
32,900.34,900.31,900.34,900.-

พักเดี่ยว
4,000 บำท
4,000 บำท
4,000 บำท

จำนวน/กรุป๊
4 ท่ำน
8 – 14 ท่ำน
15 ท่ำน

4,000 บำท

15 ท่ำน

พิ เศษ!! บริ กำรเสริ ม อำหำรไทย อำทิ น้ำพริ ก ปลำสลิ ดทอด น้ำพริ กกะปิ ปลำทูทอด ปลำทูน่ำผัดพริ กใบกะเพรำ
แกงเขียวหวำน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลำกรอบ น้ำพริ กหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลำกรำย ยำปลำกระป๋อง
ปลำหมึกแห้งทอด ปลำหวำน ทอด เป็ นต้น มีบริ กำรมำม่ำ สำหรับท่ำนที่อยำกทำนด้วยค่ะ กำแฟ โอวัลติ น ไมโล
น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิ ง เครื่องข้ำวต้ม อำทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกำดดอง ไชโป้ วหวำนผัดไข่ ปลำกรอบ
ไข่เจียว หมู เส้นฝอย หอยลำยกระป๋อง เป็ นต้น

เดินทำง 8 ท่ำนมีหวั หน้ ำทัวร์เดินทำงพร้อมกรุป๊
รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรก
05.00 น.

07.00 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ มหำนครมุมไบ รัฐมหำรำษฏร เมืองออรังกำบัด
พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ สำยกำรบิน Jet Airways 9W-61 BKK (7.00) – BOM (10.00)
เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปั งแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ (แนะนาให้โหลด
ของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครือ่ ง เพราะเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพือ่ เป็ นการไม่เสียเวลา แนะนา
ให้ถอื เฉพาะกระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึน้ เครือ่ งเท่านัน้ บนเครือ่ งมีบริการอาหารค่ะ)
ออกเดินทางสู่ มหำนครมุมไบ(บอมเบย์) ประเทศอินเดีย โดยเทีย่ วบินที่ 9W61
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนมุมไบ (เวลำอิ นเดียช้ำกว่ำประเทศไทย 1:30 ชัวโมง)หรื
่
อชื่อเดิ ม “บอมเบย์”
เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ของอินเดียโอบล้อมด้วยทะเลอาระเบียน มุมไบเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะเป็ นฮอ
ลิวดู้ ของอินเดียทีเ่ รียกว่าบอลลีวดู้ มีอุตสหกรรมภาพยนต์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก เป็ นศูนย์รวมความศรัทธาและความ
เชื่อรวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นำท่ำนชม ประตูชยั (Gateway of India) สร้างขึน้ เพือ่ เป็ น อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้า
จอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่ ในปี ค.ศ.1911 เพือ่ ทรงร่วมงานเดลีดารบัร ความงดงามของสถาปั ตยกรรม
ทีผ่ สมผสานศิลปะของท้องถิน่ กับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ให้ทา่ นได้อสิ ระเก็บภาพแห่งความประทับใจตาม
อัธยาศัย นำท่ำนไปสักกำระพระพิ ฆเนศวรศรีสิทธิ วินำยัก “SIDDHIVINAYAK” คู่บำ้ นคู่เมืองมุมไบ และ
ถือว่าองค์พระพิฆเนศทีม่ ชี ่อื เสียงของอินเดีย ทัง้ ยังเป็ นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองค์ในโลก วัด
แห่งนี้ยงั เป็ นทีไ่ ด้รบั เงินบริจาคมากทีส่ ดุ ในประเทศอินเดีย ไม่วา่ นักแสดงนักการเมือง และทุกสายอาชีพ
ศรัทธาและมีความเชื่อทีท่ าให้ชาวอินเดีย และคนทีน่ บั ถือพระพิฆเนศทัวโลกถ้
่
ามีโอกาสต้องสักการะองค์สทิ ธิวิ
นายัก พร้อมกับการกระซิบบอกหนู พาหนะคูใ่ จ ขององค์พระพิฆเนศ เพือ่ ตอกยา้ สิง่ ทีข่ อพรจากท่าน
จากนัน้ ให้ทา่ นได้บชู าเครือ่ งรางรูปบูชา องค์ทา่ นตามอัธยาศัย จากนัน้ ผ่ำนชมและถ่ำยรูปด้ำนนอก สถำนี
รถไฟฉัตรปตี ศิ วำจีเทอมิ นำส (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรือ ชื่อเดิมวิคตอเรียเทอมินาส ทีไ่ ด้รบั
การตัง้ ชื่อตามพระนามพระราชินีวคิ ตอเรีย ก่อสร้างขึน้ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับ
งานศิลปะแบบอินเดีย อันทรงคุณค่าจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
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เทีย่ ง
บ่าย
16.25 น.
17.30 น.

ค่า
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่
วันที่สำม
เช้า

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารอาหารจีน
เดิ นทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ
ออกเดินทางสูเ่ มืองออรังกำบัด โดยสายการบิน Jet Airways เทีย่ วบินที่ 9W313
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองออรังกาบัด อยูห่ า่ งจากมุมไบ 370 กิโลเมตร ตัวเมืองมีกลิน่ อายของอารยธรรม
และอิทธพลมุสลิม อยูใ่ นรัฐมหาราษฏร ออรังกำบัด หมายถึง สร้ำงโดยมหำรำชำ ตัง้ ชื่อตามมหาราชาออรัง
เซป เมืองออรังกาบัดเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเพราะบริเวณใกล้กบั ตัวเมืองมีสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์มาก
มาย อาทิเช่น ถำ้ อชันตำ เอลโลร่ำ บีบกี ำมำชค์มำร่ำ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าทีร่ า้ นอาหารในโรงแรม
พักโรงแรม Hotel Vits ระดับ 4 ดำว หรือระดับใกล้เคียง
เมืองออรังกำบัด รัฐมหำรำษฏร หมู่ถำ้ อชันตำ (ถำ้ ปิ ดวันจันทร์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ถำ้ อชันตำ (ถำ้ ปิ ดวันจันทร์) ระยะทางประมาณ 93.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง
่ ถึง ถำ้ อชันต้ำหรืออชัณฏำ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1983 ชมความ
งดงามและอลังการของสถาปั ตยกรรมทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็ นสังฆรามขนาด
ใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจติ ร ถ้าอชันตาประกอบไปด้วยถ้า 28 ถ้า มีอายุกว่า 2,000 ปี “ถ้าอะ
ชันต้า” เป็ นพุทธสถานทีส่ ร้างจากการสกัดหน้าผาหินเข้าไปในเขาเหนือแม่น้าวโฆระ แต่เดิมเป็ นศูนย์กลาง
สานักปฏิบตั ขิ องเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิง้ ให้
รกร้างกลางป่ าจึงรอดพ้นจากการทาลายล้างจากกองทัพผูร้ กุ รานจนมาถูกค้นพบอีกครัง้ โดยบังเอิญจาก
นายทหารอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ภายในถ้าท่านจะได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจติ รบรรจงรวมถึง
พระพุทธรูปและเจดียศ์ ลิ าทีส่ กัดและตกแต่งขึน้ จากหินเนื้อเดียวกันกับพืน้ ผนังถ้ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุ
กว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ดว้ ยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อนั น่าอัศจรรย์
พระพุทธรูปศิลา ทีแ่ สดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมือ่ แสงตกสะท้อนจากต่างมุมถ้าอชันตาเป็ นถ้าทีผ่ สมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบพุทธและฮินดูเข้าด้วยกันมี
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางกลับสู่ เมืองออรังคำบัด ระหว่างทางแวะชม “ป้ อมเดำลำตำบัด” แปลว่า เมืองแห่งควำมมังคั
่ ง่
เป็ นป้ อมในศตวรรษที่ 14 ห่างจากออรังกาบาด 16 กิโลเมตร ป้ อมปราการโบราณถูกโอบล้อมด้วยภูเขาดัลคีรี
เป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวาน ตานานเล่าว่าเมืองนี้สร้างขึน้ โดยดันการ์ เมือ่ ค.ศ.1203 หลังจากนัน้ ถูก
สุลต่านเดลีชาวมุสลิมอลาอุดดินคิลจิยดึ ได้ใน ค.ศ.1294 เดวากิรกี ลายเป็ นเมืองสาคัญในสมัยของสุลต่านมูฮมั
มัดดินตุ๊คลัคในปี ค.ศ.1327 พระองค์ทรงตัง้ เป็ นเมืองหลวงและเปลีย่ นชื่อจาก เดวำกิ รี เป็ น เดำลำตำบัด จวบ
จนถึงสมัยของโมกุล หลังจากนัน้ จึงถูกถูกทิง้ ร้าง เพราะย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัดแทน
รับประทานอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม Hotel Vits ระดับ 4 ดำว หรือระดับใกล้เคียง
เมืองออรังกำบัด หมู่ถำ้ เอลโลร่ำ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่ถำ้ เอลโลร่ำ (ถำ้ ปิ ดวันอังคำร) (ระยะทางประมาณ 28.1 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ชม หมู่ถำ้ เอลโลร่ำ ซึง่ ประกอบไปด้วยงานศิลป์ ของสามศาสนาทีอ่ ยูร่ วมกัน ชมความงาม
ทีย่ งิ่ ใหญ่ของถ้า 34 ถ้า ถ้าหมายเลข 1-12 เป็ นวัดถ้าในพุทธศาสนา ถ้าหมายเลข 14-16 เป็ นเทวาลัยถ้าใน
ศาสนาฮินดู ถ้า 30-32 เป็ นวิหารถ้าในศาสนาเชน ชมเพชรน้าเอกของงานแกะสลักภูเขาทัง้ ลูกทีบ่ อกเล่า
เรือ่ งราวเกีย่ วกับศาสนา ในบรรดาหมูถ่ ้าทัง้ หมดเทวาลัยถ้าเขาไกลาสถือเป็ นมงกุฎแห่งหมูถ่ ้าเอลโลร่าบน
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่
วันที่สี่
เช้า
06.50 น.
18.45 น.

ระเบียงถ้ามีการสลักเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระศิวะ ภาพการต่อสูก้ บั ท้าวราวณะ ชมภาพแกะสลักอย่างวิจติ รงดงาม
ของเหล่าทวยเทพ เทวดา นางอัปสร พระพุทธรูป จนไม่สามารถหาคาบรรยายความงดงามนี้ได้ สร้างประมาณ
ศตวรรษที่ 5 ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1983
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสูเ่ ดินทางกลับสู่ เมืองออรังกำบัด ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของดินแดนชนบททางอินเดียตอนใต้
นาท่านชม บีบีกำ มักบำรำ (Bi Bi Ka Maqbara) หรือทัชมำฮำลน้ อย เพราะมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรม
คล้ายทัชมาฮาล สร้างเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพือ่ ราลึกถึงพระ
มารดา (พระนาง บีกมั ราเบีย อุเด ดาราณี)
รับประทานอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม Hotel Vits ระดับ 4 ดำว หรือระดับใกล้เคียง
ออรังกำบำด มหำนครมุมไบ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม เดินทางสูส่ นามบินเมืองออรังกาบาด
ออกเดินทางสูเ่ มืองมุมไบ โดยสำยกำรบิน เจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 355 0650 – 0740 แวะเปลีย่ น
เครือ่ งทีเ่ มืองมุมไบ ต่อไปยังกรุงเทพฯโดย 9W 60 1250 -1845
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

ค่ำบริ กำรรวม :
• ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์
• ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทาง มุมไบ-ออรังกาบาด-มุมไบ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์
• ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ามันของสายการบิน

หมำยเหตุ คิดรำคำตั ๋วไว้ท่ำนละ 17000 บำท เนื่ องจำกยังไม่มีกำรจองตั ๋วดังนัน้ หำก
ทำกำรจองแล้ว รำคำตั ๋วแพงกว่ำที่คิดไว้ทำงบริษทั ฯขอเก็บค่ำตั ๋วตำมควำมเป็ นจริง
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการระบุ
• ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
• หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผูช้ านาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ำบริ กำรไม่รวม :
• ค่ำทิ ปไกด์ท้องถิ่ น พนักงำนขับรถ รวม USD 20 ต่อท่ำน
*ค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ รวม 200 บำทต่อท่ำน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
• ค่าวีซ่าทีม่ คี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
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กำรชำระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 21วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เอกสำรที่ใช้ประกำรกอบขอวีซ่ำทำงบริ ษทั ฯขอวีซ่ำแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสำร
1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั เท่านัน้ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้
3. กรอกรายละเอียดเพิม่ เติมในแบบฟอร์มทีแ่ นบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัด
จากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่ำงๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
•รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย •บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
•การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย

