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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อัมริตสาร์-ธรรมศาลา

08.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน SPICEJET (SG) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ อัมริตสาร์ โดยสายการบิน SPICEJET เทีย่ วบินที่ SG90 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทัศชี เมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมือง ธรรมศาลา (Dharamshala) เมืองเล็กๆแห่งนี้ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ใหญ่ท่สี ุด
ในอินเดีย มีอาณาเขตติดกับรัฐธิเบต ตัง้ อยู่บนสันเขากลางป่ าสนอันร่มรื่น และสามารถมองเห็นยอดเขาหิมาลัยที่ขาวโพลนไป
ด้วยหิมะที่ปกคลุมเกือบทัง้ ปี ด้วยความสูงเฉลี่ยที่ 1,750-2,000 เมตรจากระดับนา้ ทะเล จึงทาให้เมืองแห่งนี้มอี ากาศที่เย็น
สบายตลอดทัง้ ปี
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั TRIUNDS HOTEL ระดับ4*หรือเทียบเท่า
วัดนัมเกล-โบสถ์ เซ็นจอห์น -สถาบันนอร์บูลงิ กา-เมือง อัมริตสาร์-วิหารทองคา

11.30 น.
14.35 น.

คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม วัดนัมเกล (Namgyal Monastery Dharamsala ) เป็ นวัดที่สาคัญที่สุดในธรรมศาลา ที่ประทับขององค์
ดาไลลามะองค์ท่ี14 ที่ได้เดินทางลี้ภยั มาที่น่ีเนื่องจากปัญหาการเข้ามายึดครองดินแดนธิเบตในปี 1959 วันนี้จึงเป็ นจุดศูนย์
รวมผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพุทธแบบวัชรญาณ ในทุกๆวันจะมีผูท้ ศ่ี รัทธามากราบไหว้แบบอัษฎางคประดิษฐ์ท่ี บริเวณวัด, หมุนกงล้อ
ธรรม, สวดมนต์ และโต้วาทีปริศนาธรรมต่างๆในทุกๆวัน
นาท่านชม โบสถ์ เซ็นจอห์น (Church of Saint John in the wilderness) โบสถ์น้ ีอยู่ห่างไกลจาก Main square เพียง
1 กิโลเมตร และมีทางเดินที่ร่มรื่น ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวรายรอบ ที่น่ีถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่เมื่อ ปี
1852 ตัวอาคารก่อด้วยอิฐแกรนิตและตัง้ โดดเดี่ยวอยู่กลางป่ าซีดาร์หิมาลัย (Deodar) โบสถ์แห่งนี้ถูกก่อตัง้ ขึ้นมาไว้เพื่อ
รองรับการปฏิบตั ศิ าสนกิจของเหล่าชาวอังกฤษ ที่เข้ามาประจาการอาศัยอยู่ในช่วงขณะนัน้ และต่อมาในปี 1863 ก็ได้ใช้เป็ นที่
ฝัง
ศพของ เจมส์ บรูซ เอิรล์ แห่งเอลกิน ที่ 7 ผูด้ ารงตาแหน่งรองอุปราชแห่งอินเดีย โดยที่เขาได้เขียนหนังสือสัง่ เสียก่อนจะถึงแก่
อานิจกรรมว่า มีความประสงค์ทจ่ี ะให้ฝงั ร่างของตนเองไว้ทเ่ี มืองดารัมซาลา ดังนัน้ ภรรยาของเขาจึงตัดสินใจเลือก
จุดฝัง ณ ยังทีจ่ ดุ ทีอ่ ยู่ใกล้กบั หลังโบสถ์ทซ่ี ง่ึ แวดล้อมไปด้วยป่ าซีดาร์อนั เงียบสงบและยังสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ดา้ นล่าง
กับแนวเทือกเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมทอดตัวอยู่ตรงเบื้องหน้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม สถาบันนอร์บูลิงกา (Norbulingka) เป็ นสถาบันที่มอี าคารรูปลักษณะ พระอวโลกิเตศวร ออกแบบอาคาร
โดยชาวญี่ป่ นุ ภายในอาคารใช้สแี ดงเป็ นสีหลักในการตกแต่ง ภายในสอนเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมธิเบต อาทิเช่น งานแกะสลัก
ไม้ งานทองเหลือ งานวาดภาพ เป้ นต้น ทัง้ นี้ยงั มีหอ้ งจัดนิทศั การเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของราชวงค์ทเิ บต การเป็ นอยู่ของ
ชนเผ่าต่างๆอาทิ การล่าสัตว์ การแต่งการ พิธกี ารต่างๆ และประวัตเิ กี่ยวกับพระสงฆ์ทม่ี บี ทบาทกับชาวทิเบต
นาท่านเดินทางสู่ เมือง อัมริตสาร์ ตัง้ อยู่ในรัฐปัญจาบ ซึ่งเป็ นรัฐที่ตงั้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขต
ติดต่อกับรัฐหิมาจัลประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศปากีสถาน ส่วนทิศใต้ติดกับรัฐราชา
สถาน ส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ รัฐหรยาณา ซึง่ รัฐหรยาณานี้เป็ นดินแดนที่มคี วามสาคัญในประวัติศาสตร์ เป็ นที่ตงั้
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ของทุ่งกุรุเกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมีเมืองหลวงชื่อจัณฑีครห์ มีประชากร ประมาณ 24 ล้านคน รัฐนี้ยงั เป็ นศูนย์กลาง
ของชาวซิกข์ รัฐปัญจาบมีการวางผังเมืองที่ดีมากมีการแยกระหว่างเขตที่อยู่อาศัย เขตธุรกิจการค้า เขตอุสาหกรรม กันเป็ น
อย่างดี เป็ นเมืองที่มมี หาวิทลัยที่น่าสนใจ นาท่านชมความงามของ วิหารทองคา ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองอัมริตสา อัมฤต แปลว่า
นา้ ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากที่น่ีมบี ่อนา้ แร่ท่คี นเจ็บป่ วยได้อาบหรือดื่มกินจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ กิตติศพั ท์ความศักดิ์สิทธิ์ของ
นา้ แร่น้ ีเลือ่ งลือไปไกล ผูค้ นหลังไหลเดิ
่
นทางมารักษาโรคเป็ นประจา และเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อัมริตสา ตัววิหารทองคาสีทอง
สุกปลัง่ ที่ตงั้ อยู่กลางสระนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ สระนา้ นี้มคี วามลึก 5 เมตร กว้าง 154.55 x 148.5 เมตร มีพ้ นื ที่รวม 12.25 ตาราง
เมตร เป็ นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูผสมมุสลิม สูง 3 ชัน้ มีทองคาห่อหุม้ ตัง้ แต่ชนั้ ที่สองขึ้นไปจนถึงยอดโดมทรงดอกบัว
หนักถึง 800 ตัน จึงถูกเรียกว่า Golden Temple
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั GOLDEN TULIP HOTEL ระดับ4*หรือเทียบเท่า
สวน Jallianwala Bagh-วัด Sri Durgiana-ชมพิธเี ปลี่ยนเวร Wagah Border-ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง-สนามบินอัมริตสาร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวน Jallianwala หรือเรียกอีกชื่อว่า สวนพลีชีพ เป็ นสวนสาธารณะเขียวชอุ่มร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มี
อนุ สาวรีย ์ Jallianwala Bagh ตัง้ อยู่กลางสนามหญ้าในสวนเล็กๆสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการสังหารหมู่ท่เี กิดขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ.
2462 ในยุคอินเดียตกอยู่ใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร ในวันที่อากาศร้อนจัดของเดือนเมษายน นายพล Reginald
Dyer แห่งสหราชอาณาจักร ได้ให้สญั ญาณทหารหนึ่งหมวดยิงการาดใส่ผูช้ ุมนุ มที่ปราศจากอาวุธเสียชีวติ 379 คน บาดเจ็บ
1200 คน ส่วนหนึ่งที่หนีไปซ่อนตัวอยุ่ในบ่อนา้ ท้ายสวน เสียชีวิตจากการจมนา้ ตายทัง้ หมด เหตุการณ์น้ ีสร้างความสะเทือน
ขวัญอย่างรุ นแรง มีส่ว นผลักดัน ให้การเรียกร้องเอกราชด้วยวิธีอหิง สาของมหาตมะ คานธี ประสบความสาเร็จเร็ว ขึ้น
เหตุการณ์สงั หารหมูน่ ้ ีปรากฏเป็ นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง คานธี ด้วย
จากนัน้ เดินทางสู่ วัด Sri Durgiana วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 เป็ นวัดในศาสนาฮินดู เนื่องจากมีชาวฮินดูอาศัยอยู่ใน
เมืองอัมริตสาเป็ นจานวนมาก วัดนี้มคี วามคล้ายกับวิหารทองคาแต่มขี นาดเล็กกว่ามาก โดยตัววิหารตัง้ อยู่กลางนา้ เป็ นสีทอง
ยอดโดมเคลือบด้วยทองคา ตัววิหารครึ่งบนเป็ นทองเหลือเคลือบทองคา ส่วนครึ่งล่างของตัววิหารเป็ นหินอ่อน ประตูทางเข้า
มีการแกะสลักด้วยเงินเป็ นรูปแกะสลักเทพเจ้าในศาสนาฮินดู พระแม่กาลี พระแม่อุมาเทวี พระแม่ทุรคา รูปแกะสลักสิงโต
ภายในประดิษฐานรูปเคารพของท่าน Pandit Madan Mohan Malviya ท่านเป็ นบัณฑิต ด้านการศึกษาของอินเดียและ
นักการเมือง ที่โดดเด่น มีบทบาทในการเคลือ่ นไหวเรียกร้อง อิสรภาพของอินเดีย ซึ่งแกะสลักจากหิน ภายในไม่อนุ ญาตให้
ถ่ายรูป ก่อนเข้าวัดต้องถอดรองเท้า และล้างเท้าทุกครัง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางชม พิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border อยู่ห่างจากเมืองอัมริตสาประมาณ 30 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางเดินทางสู่
เมืองลาฮอร์ เป็ นเมืองทีส่ าคัญอันดับ 2 ของประเทศปากีสถาน ซึ่งเพิ่งเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวเมือ่ ไม่นานมานี้
เอง สีสนั ของที่น่ีคือพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารทัง้ สองประเทศในเวลาเช้าและเย็น ที่มคี วามตลก สนุ กสนาน ของทัง้ สอง
ประเทศ ซึง่ การเดินทางมาชมพิธกี ารเปลีย่ นเวรของทหารต้องมาช่วงเย็นที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม การเดินทางจากเมืองอัตริ
สาใช้เวลาประมาณ 40 -50 นาที นักท่องเที่ยวทุกคนจะมุ่งมาที่น่ี เมื่อมาถึงแล้วต้องรอเจ้าหน้าที่จะให้สญั ญาและเปิ ดประตู
เพื่อ ให้เราเดินเท้าเข้า ไปสู่บริเวณชายแดน ระยะที่จอดรถจนถึง ชายแดนอยู่ท่ีประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อประตูเปิ ดแล้ว
นักท่องเทีย่ วก็เดินเข้าไปแล้วแยกแถวเป็ นชายและหญิง และจะมีทหารม้าคอยจัดแถวและบอกให้เดินตลอดทางกว่าจะเดินไป
ถึงชายแดนจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีการตรวจกระเป๋ า ร่างกายก่อนถึงชายแดนเพือ่ ความปลอดภัย
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง ขึ้นชื่อในเรื่องร้านค้าขายเสื้อผ้าหลากหลายประเภท ในตลาดที่พลุกพล่าน และแวะชม
ภายในร้านค้าทีเ่ หล่าพ่อค้าแม่คา้ ต่างนัง่ ตัง้ ตารอลูกค้าเข้าร้าน เลือกดูผา้ พันคอผ้าพัชมีนาและผ้าปักคลุมศีรษะทุปฏั ฏามากมาย
จากพื้นถึงเพดาน เลือกซื้อเสื้อเชิ้ตสัง่ ตัด เน็กไทผ้าไหม ชุดราตรีหรูหรา รวมถึงรองเท้าจัตตีแบบพื้นเมืองของปัญจาบ
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เป็ นตลาดทีม่ รี าคาสินค้าสมเหตุสมผล
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ส่ี

อัมริตสาร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

04.00 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG89 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
40 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

10.10 น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

มหัศจรรย์อนิ เดีย อัมริตสาร์ ชมวิหารทองคา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Spicejet
ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน
กาหนดการเดินทาง ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า

08-11 ธ.ค.61
16-19 ก.พ.62
23-26 มี.ค.62
06-09 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62

19,900
18,900
18,900
18,900
20,900

19,900
18,900
18,900
18,900
20,900

18,900
17,900
17,900
17,900
19,900

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

พักเดี่ยว

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

รหัสทัวร์ : THF4-SG-IN-8DEC18-13APR19
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,200 บาท
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
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18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
21.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

