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NT589
ทวัรอ์นิเดยี พทุธคยา พาราณส ีไหวพ้ระ 2 สงัเวชนยีสถาน 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรส์งัเวชนียสถาน อนิเดยี , 4 วัน 3 คนื ,

CLARKS HOTEL  , DHAMMA GRAND HOTEL

เมอืงราชคฤห ์- เขาคชิฌกูฏ - วดัเวฬุวนัมหาวหิาร
เมอืงพาราณส ี- สารนาถ - ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา - ชมพธิคีงคาอารตี

ลอ่งเรอืชมพระอาทติยข์นึ - พทุธคยาหรอืวดัมหาโพธ ิ  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคยา - เมอืงราชคฤห ์- เขาคชิฌกูฏ - วดัเวฬุวนัมหาวหิาร

05.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู4
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

08.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา ประทศอนิเดยิ โดยเทยีวบนิท ีFD122 ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชวัโมง (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

หมายเหต ุ: สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทนัีงและ Hot Seat
บรกิารสําหรับลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนังแถวหนา้และนังตดิกันหรือเลอืกทนัีงได ้เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ



Randomไม่สามารถ ล็อกทนัีงได ้ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันในคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

*ในกรณีตอ้งการล็อกทนัีงไปกลับ คา่ใชจ้า่ยในการล็อกทนัีงไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เทยีว*
*ตอ้งการล็อคทนัีงแถวหนา้ Hot Seat*
- แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น
- แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น
- แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 400 บาท/ทา่น
** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุครังกอ่นทําการจองคะ่**

10.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสนามบนิคยา เมอืงพทุธคยา ประเทศอนิเดยี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ย
พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถนิของประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชวัโมง)
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืสะดวกในการนัดหมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์เมอืงหลวงแหง่แควน้มคธ ครังสมัยพทุธกาล เป็นเมอืงทมีภีเูขาใหญ่ 5 ลกูลอ้มรอบ มชีอืเรียกอกีอย่างวา่ เบญจครีีนคร

จากนันเดนิทางสู ่เขาคชิฌกูฏ (Girdhkut Cave) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) มลัีกษณะเป็นภเูขาเอยีงลาดยาวขนึ
และเป็นลานกวา้ง จดุเดน่ทน่ีาสนใจคอืจดุสงูสดุบนยอดเขาเป็นพระคันธกฎุลัีกษณะเป็นอฐิปรักหักพังทรงสเีหลยีม
ซงึเป็นทปีระทับของพระพทุธเจา้กอ่นเสด็จดับขันปรพินพิพาน และกฏุวิหิารสําหรับพระภกิษุสงฆอ์กีหลายทา่น และยังเป็นสถานททีเีงยีบสงัด
เป็นทยีดึเหนียวจติใจใหก้ับผูค้นทมีาสกัการะและระหวา่งทางขนึเขาคชิฌกฏู

นําทา่นสกัการะ ถ้าํพระโมคคลัลานะ และ ถ้าํพระสารบีุตร สถานททีพีระสารีบตุรบรรลเุป็นพระอรหันต์

จากนันนําทา่นสู ่วดัเวฬุวนัมหาวหิาร (Venuvan Vihara) หรือ พระวหิารเวฬุวนักลนัทกนวิาปสถาน หมายถงึ วัดสวนป่าไผ่
เป็นวัดแหง่แรกในพระพทุธศาสนา ตังอยู่ใกลเ้ชงิเขาเวภารบรรพต
บนรมิฝังแม่น ้าํสรัสวดแีละวัดนียังเป็นสถานททีพีระพทุธเจา้แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กพ่ระสาวกจํานวน 1,250 รูป
มสีถูปทบีรรจพุระอัฐธิาตขุองพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซงึในปัจจบัุนยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่รี่มรืนแหง่นี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
DHAMMA GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงราชคฤห ์- เมอืงพาราณส ี- สารนาถ - ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา - ชมพธิคีงคาอารตี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชวัโมง) เป็นเมอืงทมีปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี
เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของประเทศอนิเดยี และยังจัดเป็นเมอืงทมีผีูอ้ยู่อาศัยตอ่เนืองยาวนานทสีดุในประวัตศิาสตรโ์ลกอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม สงัเวชนยีสถานสารนาถ เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแหง่ท ี3เ ดมิมชีอืวา่ “ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน” สกัการะ
ธรรมเมกสถูปสถานททีพีระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคยี ์ลวดลายดอกไมท้รีอบองคพ์ระสถูป
เป็นศลิปะของยุคคปุตะแตก่ารสํารวจพบวา่ แผน่อฐิขา้งในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จงึสนันษิฐานไวว้า่ สรา้งขนึในรัชสมัยของพระเจา้อโศก
นําชม เสาพระเจา้อโศก สรา้งขนึเพอืเป็นสญัลักษณ์ ทพีระพทุธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแหง่ความสงบและความหลดุพน้
บนยอดเสาจะเป็นรูปสงิค ์4 ตัว เสามฐีานบัวคว่าํ และฐานเสาทัง 4 ดา้น สลักเป็นธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ โค และสงิค์

ค่าํ



บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืสูแ่มน่้าํคงคา ชมความสวยงามของเมอืงพาราณส ีและชมพธิคีงคาอารตหีรือทเีรียกอกีอย่างวา่ พธิบีชูาไฟ
เป็นพธิกีรรมหนงึทปีฎบัิตกิันมาแตโ่บราณ เป็นการแสดงความเคารพสงูสดุตอ่พระแม่คงคา แตไ่ม่เพยีงแคบ่ชูาไปเทา่นัน
ยังมหีลายอย่างทใีชใ้นการประกอบพธิ ีเชน่ สงัข,์ ระฆัง, ธปู, ภาชนะหรือหมอ้ใสน่ ้าํ,การบรู, ดอกไม,้ กํายาน, ตะเกยีงน ้าํมันฆ,ีพัดขนนกยูง
และแสห้างจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแม่น ้าํคงคา)

ทพีกั
CLARKS / MADIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลอ่งเรอืชมพระอาทติยข์นึ - พทุธคยาหรอืวดัมหาโพธ ิ

เชา้
นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของพระอาทติยข์นึในตอนเชา้ จากนันกลับเขา้สูโ่รงแรม

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชวัโมง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พทุธคยา หรือ วดัมหาโพธ ิ(Mahabodhi Temple)  ทเีป็นจดุกําเนดิของศาสนาพทุธ เพราะเป็นสถานททีเีจา้ชายสทิธัตถะ
ไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณ เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทนีีเป็นเวลา 2,500 กวา่ปีมาแลว้ เมอืพระพทุธองคไ์ดต้รัสรูแ้ลว้
พระองคก็์ไดป้ระทับอยู่ ณ พทุธคยา เพอืเสวยวมิุตตสิขุ (ความสขุอันเกดิจากความหลดุพน้) อยู่ 7 สปัดาห ์โดยมตีน้พระศรีมหาโพธิ
เป็นตน้ไมแ้หง่การตรัสรู ้มทัีงหมด 4 ตน้ นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคณุคา่และสถานทแีหง่นียังไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององคก์ารยูเนสโกอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
DHAMMA GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สนามบนิคยา - สนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

10.40 น.
ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิคยา เมอืงพทุธคยา เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD123 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งัเวชนยีสถาน อนิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งัเวชนยีสถาน อนิเดยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA และคา่ดาํเนนิการ 3,500 บาท

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ทา่น (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

เงอืนไขการยกเลกิทัวร์

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ



• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนด
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน
ไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

เอกสารทใีชใ้นการยนืวซีา่ประเทศอนิเดยี 10 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง
• สแกนหนา้พาสปอรต์สทีชีัดเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน 2 รปู หนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งเตรยีมสาํเนาสตูบิัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูบิัตรตวัจรงิ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์เปลยีนชอื-นามสกลุ ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลยีนชอื-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจรงิ 1 ฉบับ

**ในกรณวีซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หทุ้กกรณ*ี*

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ



ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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