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อัตราค่ าบริการ )ท่ าน 00 ผู้เดินทางผู้ให้่ ไม่ ต่าํ กว่ า(
ราคาผู้ให้่
พักห้ องเดี่ยว
วันเดินทาง
พักห้ องคู่ ต่ อท่ าน / จ่ ายเพิ่มท่ านละ
14 – 22 ก.ย. 60
21 – 29 ก.ย. 60
02 – 10 พฤศจิกายน 60
16 – 24 พฤศจิกายน 60
07 – 15 ธันวาคม 60
14 – 22 ธันวาคม 60
21 – 29 ธันวาคม 60
28 ธันวาคม 60 – 05 มกราคม 61 )ปี ใหม่ (
04 – 12 มกราคม 61
11 – 19 มกราคม 61
18 – 26 มกราคม 61
25 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 61
01 – 09 กุมภาพันธ์ 61
08 – 16 กุมภาพันธ์ 61
15 – 23 กุมภาพันธ์ 61
22 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
01 – 09 มีนาคม 61
08 – 16 มีนาคม 61
15 – 23 มีนาคม 61
22 – 30 มีนาคม 61

วันแรก
19.30 น.

22:00 น.

วันที่สอง
00:20 น.

05.30 น.

29,999
29,999
37,999
37,999
39,600
37,999
37,999
39,999
37,999
37,999
37,999
37,999
39,600
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
9,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

กรุ งเทพ – ลัคเนาว์
พร้ อมคณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินไทย หมายเลข C ประตู 2
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ รอให้ การต้ อนรับพร้ อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 0333

ลัคเนาว์ – สาวัตถี – วัดเชตะวันวิหาร – บ้ านท่ านองคุลีมาล – อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย (เวลาอิ นเดี ยเร็ วกว่าเวลาไทย 1.30
ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนัน้ ออกเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมงสูเ่ มืองสาวัตถี
ถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้ นโกศล แล้ วนําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
ล้ างหน้ า แปรงฟั น ปฏิบัตภิ ารกิจส่ วนตัว ตามอัธยาศัย
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เช้ า

กลางวัน
15.00 น.

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เช้ านี น้ ํ าท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ ซึ่งพระพุทธองค์ ประทับ
จํ า พรรษานานถึ ง 91 พรรษา เป็ นศู น ย์ กลางเผยแพร่
พระพุท ธศาสนาที่ สํ า คัญ ที่ สุด นมัส การพระคัน ธกุฎี ฤดูร้ อน
ฤดู ห นาว ชมธรรมศาลาที่ ใ ห้่ ที่ สุ ด กุ ฏิ พ ระอรหั น ต์ เช่ น
พระโมคคัลลา พระสารี บุตร พระสิว ลีพ ระอานนท์ พระราหุล
พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุ ที่ เคยจํ า
พรรษาในครัง้ พุทธกาล
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
ชม บ้ านท่ านองคุ ลี ม าล และอนาถบิ ณ ฑิ ก ะเศรษฐี
อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ พ ร ะ ร า ช วั ง ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ป เ ส น ทิ โ ก ศ ล
เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปั จจุบนั ยังมีเขต
เมืองสาวัตถี ให้ เห็นเป็ นกํ าแพงล้ อมรอบเมืองและภายในเมือง
ก็จะมีอาคารสิง่ ปลูกสร้ างในอดีตที่ถกู ฝั งไว้ ใต้ ดินเป็ นจํานวนมาก
ปั จ จุ บัน ทางรั ฐ บาลอิ น เดี ย ได้ ขึ น้ ทะเบี ย นไว้ เ ป็ นสมบัติ ข อง
ทางการ และกํ า ลัง ทํ า การขุ ด ค้ นเพื่ อ หาหลัก ฐานทางด้ าน
ประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั LOTUS SUTRA HOTEL, SRAVASTI หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

สาวัตถี – ลุมพินี )เนปาล( – วิหารมายาเทวี (โปรดเตรี ยมหนังสือเดินทางที่ดา่ นชายแดน
อินเดีย-เนปาล)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เช้ านี อ้ อกเดินทางสู่ เมืองลุ มพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดํารงเป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ
(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง) ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ระหว่างทางแวะวัดไทย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นํ า ท่ า นชม วิ ห ารมายาเทวี สร้ างขึ น้ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ก่
พระนางสิริ-มหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหิน แกะสลัก
ขนาดให้่ เป็ นรู ปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้ พระหัตถ์
เบื อ้ งขวาจับ กิ่ ง สาละไว้ ทรงประสูติ พ ระราชกุ ม ารสิ ท ธั ต ถะ
พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบาน
รองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่ ชมสระนํา้
ที่ ส รงพระวรกาย ชมเสาหิ น พระเจ้ า โศก ณ สถานที่ ป ระสูติ

กลางวัน
บ่าย
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ตังอยู
้ ก่ ึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กบั กรุงเทวทหะปั จจุบนั เสาหินพระเจ้ าอโศกนี ้ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้ วน
ๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ZAMALA HOTEL, LUMBINI หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี
เช้ า
07.00 น.
กลางวัน
บ่าย

คํ่า

ลุมพินี – กุสินารา – ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน – ชมมกุฎพันธเจดีย์
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้ นมัลละ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม ปริ นิ พพานสถูปหรื อสาลโนทยาน นมัสการสถานที่
พระพุท ธ-องค์ ท รงดับ ขัน ธปริ นิ พ พาน ต่อ มาพระเจ้ า อโศก
มหาราชได้ ส ร้ างสถูป ไว้ เ ป็ น รู ป ทรงกลม มี ข นาดใหญ่ ม าก
มียอดแหลมคล้ ายฉัตร 3 ชัน้ ซึ่งปริ นิพพานนี ้อยู่ด้านหลัง
ปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหารเป็ นวิหารที่สร้ างในสมัย
พระเจ้ าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหิน
แกะสลักปางปริ นิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จ
พระบรมศาสดา ลักษณะเป็ นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรี ยงเป็ นชัน้ ๆ มีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั OM RESIDENCY HOTEL, KUSHINAGAR หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
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กุสินารา – ไวสาลี – ชมบริเวณคันธเจดีย์ – ชมสังฆาราม – ปาวาลเจดีย์ – นาลันทา
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี สถานที่ทําสังคายนาครัง้ ที่ 2
หลังจากพุทธปริ นิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน
6 แคว้ นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี ้มีชื่อหลายชื่อคือ
ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนีเ้ ป็ นศูนย์ กลางการเผยแพร่
พุทธศาสนาที่สําคัญแห่งหนึง่
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมบริ เวณคันธเจดีย์ เป็ นบริ เวณที่ กษัตริ ย์ ลิจฉวีได้ จัดพิธีต้อนรั บพระพุทธองค์ ที่ เสด็จมาสู่เวสาลี
พระเจ้ าอโศกมหาราชได้ ทรงสร้ างเสาหินพระเจ้ าอโศกมียอดเสาเป็ นรู ปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัว
เดียว (เสานี ้ต่างจากเสาอื่น ๆ ที่มกั มีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สดุ มีอายุเกือบ
2,300 ปี มาแล้ ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขารเป็ นครัง้
สุดท้ าย ต่อจากนันอี
้ ก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กสุ นิ ารา ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซากเจดีย์
เดินทางต่อสูเ่ มืองนาลันทาระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

นาลันทา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่ อองค์ ดาํ – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – คยา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่ อองค์ ดาํ
ที่มีอายุมากกว่ า 1 พันปี
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ร า ช คฤ ห์ นํ า ท่ า น ขึ น้ เ ข า คิ ช กู ฏ
เพื่อนมัสการแลทําสมาธิ ณ กุฏิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์
,
ถํ า้ สุ ก รชาตาที่ พ ระสารี บุ ต รบรรลุ พ ระอรหั น ต์
และที่พระเทวฑัตกลิง้ ก้ อนหินใส่ พระองค์ ชมวัดอัมพวัน
ของหมอชีวกโกมารภัจน์ สมควรแก่เวลา
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
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แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SUJATA HOTEL, BODHGAYA หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

วันที่แปด :
05.00 น.

08.00 น.

คยา – วัดไทยนานาชาติ – มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา – พระพุทธเมตตา – พาราณสี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม แล้ วนําท่านชม วัดทิเบต วัด้ี่ปุ่น วัดภูฎาน และ
วัดไทย ซึง่ แต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน
จากนันนํ
้ าท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่ ใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตามอัธยาศัย
จากนั น้ นํ า ท่ า นสู่ มหาสถู ป เจดี ย์ พุ ท ธคยา สถานที่
ประทั บ ตรั สรู้ อริ ยสั จ ธรรมบรรลุ ร้ ู แจ้ ง อนุ ต ตรสั ม มา
สัมโพธิ ญาณสําเร็ จเป็ น พระอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้ าใต้ ต้น
พระศรี ม หาโพธิ์ ในคืน พระจัน ทร์ เต็มดวงแห่ ง เดือนวิสาขะ
นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่ประทับเสวยมุตติสขุ 7
สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายใน
วิหารเจดีย์พทุ ธคยา ให้ ท่านได้ นงั่ ปฏิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้ น
กาสี เป็ นเมื อ งที่ เ จริ ญ รุ่ ง เรื องมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ตั ง้ แต่
สมัยก่อนพุทธกาล ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั WESTINN HOTEL, VARANNASI หรือเทียบเท่ า

พาราณสี – ชมพิ ธี ก ารอาบนํ า้ ล้ างบาปของชาวฮิ น ดู – สารนาถ – ชมธั ม เมกขสถู ป –
ชมพิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ – ลัคเนาว์
นําท่าน ล่ องแม่ นํา้ คงคา ชม พิธีการอาบนํา้ ล้ างบาปของชาวฮินดู ชมท่ าเผาศพควันไฟไม่ เคยดับ
ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ พร้ อมอธิษฐานขอขมาต่ อพระแม่ คงคา
จากนันเดิ
้ นทางกลับโรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองสารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ ้น 15 คํ่า เดือน 8 ก่อน
พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ ,
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กลางวัน
บ่าย
คํ่า
21.00 น.

วันที่เก้ า :
01.20 น.
06.25 น.

ธั ม เ ม ก ข ส ถู ป , ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส า ร น า ถ ภ า ย ใ น มี หั ว เ ส า มี
หัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
นําท่านเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมงสูเ่ มืองลัคเนาว์
รับประทานอาหารคํ่าแบบ SET BOX
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติลัคเนาว์

ลัคเนาว์ – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 0334
คณะถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**********************************
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสําคั้****
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่องบินชันประหยั
้
ดเส้ นทาง กรุงเทพฯ - ลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสมายล์
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีนํ ้ามันของสายการบิน
 ค่าที่พกั ห้ องละท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน 2
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนําเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่าน
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
Visa Nepal ค่ าธรรมเนียมการยื่น 1,300 บาท
Visa India Electronics ค่ าธรรมเนียมการยื่น 0,000 บาท
ค่าจัดทําหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันของสายการบิน (ถ้ ามี)
ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้ าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนียม
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกํากับภาษี
ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่านํ ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ และพนักงานบริ การ วันละ 5 USD / วัน / ท่าน

ค่าทิปไกด์คนไทย 100 บาท/วัน/ท่าน
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การชําระเงิน
 สําหรับการจอง กรุ ณาชําระเงินมัดจําท่ านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้ อมสําเนาหนังสือ
เดินทาง
 ชําระยอดทังหมดก่
้
อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 หากไม่ชําระค่าใช้ จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ขัน้ ตอนการเตรียมยื่นเอกสาร Visa Nepal
 Visa Nepal (ใช้ หนังสือเดินทางฉบับจริ งเท่ านัน
้ )
ขัน้ ตอนการเตรียมยื่นเอกสาร Visa India
 ค่ าธรรมเนียมการยื่น Electronic Visa India 2,500 บาท
 สําเนาหนังสือเดินทาง
 ทะเบียนบ้ าน-บัตรประชาชน
 รู ปถ่ายขนาด 2x2 นิ ้ว พื ้นหลังขาว
 ข้ อมูล ชื่อ บิดา,มารดา ตามบัตรประชาชนในประเทศไทย แล้ วชื่อประเทศที่เดินทางก่อนหน้ านี ้
 หลักฐานการขอวีซา่ มาให้ เพื่อดําเนินการขอวีซา่ ก่อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันไป เก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้น 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วันไปเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อย 20 วันไปเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของค่าทัวร์
เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ มีสท
ิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ัก ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ ตามที่ กองตรวจคนเข้ า เมื องพิ จ ารณาแล้ ว ทางบริ ษั ท ฯ ไม่อาจคื น เงิ น ให้ ท่ านได้ ไม่ว่า จํ า นวนทัง้ หมด หรื อ
บางส่วน
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รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่งหลังจากได้ สํารองที่นั่งบนเครื่ องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้ กบั บริษัทฯ)
การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทัง้ 7 ข้ อ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการไม่ สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
7. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
* ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ *
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซ่ งึ ร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ า สัมมนา และการเดินทางที่ มีความชํ านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทังการสั
้
มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
เดินทาง ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ,
รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่ น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่ เกี่ ยวข้ องกับสถาน
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เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ ยวทังใน
้ หรื อ ต่างประเทศ
แต่ทางบริ ษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผ้ ูร่วมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื ้นที่
มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ าน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อเพื่ อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้
มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

REMARK
- ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก (เล่มสีนํ ้าเงิน)

ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้ หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนในทุกกรณี

ขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นําพาการเดินทางในครัง้ นี”้
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