โดยสายการบินไทยสมายล์

วันที่

ตารางเที่ยวบิน
เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก

9 เมษายน 61 สุวรรณภูมิ-ลัคเนาว์
16 เมษายน 61 ลัคเนาว์ – สุวรรณภูมิ

WE333
WE334

22.00 น.”
01.20 น.

เวลาถึง
00.20 น.
06.25 น.

วันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61 :
กรุงเทพ–ลัคเนาว์
14.00 น.
คณะพร้อมที่หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
14.30 น.
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
16.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้ อที่ 1)
17.00 น.
นาคณะเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น.
พร้อ มคณะที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ เ คาน์เ ตอร์ส ายการบิ น ไทยสมายล์ หมายเลข C
ประตู 2 โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
22:00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE333
วันอังคารที่ 10 เม.ย.61 : ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล
และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี-ลุมพินี (เนปาล)
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)

00:20 น.
จากนั้น
05.30 น.
เช้า

ถึง สนามบินนานาชาติเมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย1.30
ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมงสู่เมืองสาวัตถี
ถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
ล้างหน้า แปรงฟั น ปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(มื้ อที่ 2) แล้วนาท่านชม วัดเชตะวัน
วิหาร ที่ ซึ่ งพระพุท ธองค์ประทับจาพรรษานานถึ ง 19 พรรษา เป็ นศูน ย์ก ลางเผยแพร่
พระพุทธศาสนาที่สาคัญที่ สุด นมัสการพระคันธกุ ฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่
ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์ พระราหุล
พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุ ที่เคยจาพรรษาในครั้งพุทธกาล

จากนั้น

ชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปั จจุบนั ยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้
เห็นเป็ นกาแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝั งไว้ใต้
ดินเป็ นจานวนมากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็ นสมบัติของทางการ และ
กาลังทาการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร(มื้ อที่ 3)
บ่าย
ออกเดิ นทางสู่ เมื องลุมพินี มสถานที่ ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ ยงั ดารงเป็ นเจ้าชาย
สิทธัตถะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัด
ไทย 960
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 4)
พักค้างคืนที่ลมุ พินี (hotel Zamala/Sara Shree หรือเทียบเท่า)
วันพุธที่ 11 เมษายน 61 : ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี – กุสินารา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้ อที่ 5)แล้วนาท่านชม วิหารมายา
เทวี สร้า งขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ก่ พ ระนางสิ ริ ม หามายา พระพุท ธมารดา ชมภาพหิ น
แกะสลักขนาดใหญ่ เป็ นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้ องขวาจับกิ่งสาละ
ไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กาลังประทับยื่น มี
ดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศี ยรมีรัศมีปรากฏอยู่ ชมสระน้ าที่ ส รงพระ
วรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ ับ
กรุงเทวทหะปั จจุบนั เสาหินพระเจ้าอโศกนี้ ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมี
การจารึกเป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม(มื้ อที่ 6)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5
ชัว่ โมง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 7)
พักค้างคืนที่กุสินารา (hotel om residency/ Adelphi grand หรือเทียบเท่า)
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 61 : กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธ
เจดีย-์ ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย-์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย-์ นาลันทา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้ อที่ 8)แล้วนาท่านชม ปรินิพพาน
สถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่ พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระ
เจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร
3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็ นวิหารที่สร้างใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน
ชมมกุ ฎพัน ธเจดี ย ์ นมัส การสถานที่ ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพของสมเด็ จ พระบรม
ศาสดา ลักษณะเป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรียงเป็ นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม(มื้ อที่ 9)

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองไวสาลี สถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวง
ของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้ มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ,
เวสาลี และ เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ ง
ชมบริเวณคันธเจดีย ์ เป็ นบริเวณที่กษัตริยล์ ิจฉวีได้จดั พิธีตอ้ นรับพระพุทธองค์ ที่เสด็ จมา
สู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรูปสิงห์หมอบ
ขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว (เสานี้ ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มกั มีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่า
มีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปี มาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย ์ สถานที่
พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขารเป็ นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปริ
นิ พพาน ที่ กุ สิน ารา ปั จจุ บัน เหลื อแต่ ต อซากเจดี ย์ เดิ นทางต่ อสู่ เมื องนาลัน ทาระหว่า ง
ทางผ่านชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 10)
พักค้างคืนที่นาลันทา (Nalanda regency หรือเทียบเท่า)
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 61 : นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดา-ราชคฤห์เขาคิชกูฏ-คยา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้ อที่11)แล้วชม มหาวิทยาลัยนา
ลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดาที่มีอายุ
มากกว่า 1 พันปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร(มื้ อที่ 12)
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นาท่านขึ้ นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทาสมาธิ ณ กุฎิ .พระ
พุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้าสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัต
กลิ้ งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์ สมควรแก่เวลาแล้วนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 13)
พักค้างคืนที่คยา (hotel galaxy/sujata/Taj Darbar หรือเทียบเท่า)
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 61 : พุทธคยา–บ้านนางสุชาดา-ดงคสิริ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้ อที่ 14)
07.00 น.
ชมบริเวณ บ้านนางสุชาดา และชมบรรยากาศแม่น้ าเนรัญชรา สถานที่สาคัญอีกแห่งในค
ยาที่ผจู้ าริกแสวงบุญจะต้องเยีย่ มชม สุชาดา เป็ นลูกสาวของเศรษฐีแห่งตาบลอุรุกเวลาเสนา
นิ คม นางสุชาดาเป็ นคนที่นาถาดทอง ใส่ขา้ วมธุปายาส ข้าวที่หุงกวนด้วยน้ านม) ถวายแด่)
ะที่นัง่ สงบอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ คือรเจ้าชายสิทธัตถะด้วยเข้าใจว่า เจ้าชายสิทธัตถุุ กขเทวดาที่ชว่ ย
นางได้ลกู ชายสมปรารถนาซึ่งเป็ นวันเดียวกับที่ท่านตรัสรูเ้ ป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากที่เสวยข้าวมธุปายาสเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ทาการเสี่ยงทายโดยตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าหากท่านได้ตรัสรูแ้ จ้งเห็นจริง ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ า ปรากฏว่าถาดทองได้ลอยทวน
น้ าตามคาที่ท่านอธิษฐานไว้จริงๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้ อที่ 15)

บ่าย

จากนั้น
คา่

เดิ น ทางสู่ เขาดงคสิ ริ สถานที่ บาเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริยาขององค์ส มเด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนที่จะทรงตรัสรู ้ พระอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สักการะ พระพุทธรูปพระโพธิสตั ว์ปาง
บาเพ็ญทุกรกิริยาซึ่งประดิษฐานอยูใ่ นถ้าดงคสิรินี้
นาท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่ ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดียพ์ ทุ ธคยา สมควร
แก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 16)
พักค้างคืนที่คยา (hotel galaxy/sujata/Taj Darbar หรือเทียบเท่า)

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 61 : คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดียพ์ ทุ ธคยา-พระพุทธเมตตาพาราณสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้ อที่ 17)แล้วนาท่านชม วัดทิเบต
วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน แล้วนาท่านสวด
มนต์ นั ่งสมาธิ ที่ ใต้ตน้ พระศรีม หาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดี ย พ์ ุทธคยา สมควรแก่เวลา
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
จากนั้น
นาท่านสู่ มหาสถูปเจดียพ์ ุทธคยา สถานที่ ประทับตรัสรูอ้ ริยสัจธรรมบรรลุรูแ้ จ้งอนุ ตตร
สัมมาสัมโพธิญาณสาเร็จเป็ น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ในคืน
พระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข
สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท )7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธ
เมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดียพ์ ุทธคยา ให้ท่านได้นัง่ ปฎิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร(มื้ อที่ 18)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริญรุง่ เรือง
มากที่สุดแห่งหนึ่ งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม(มื้ อที่ 19)
พักค้างคืนที่พาราณสี (hotel tridev/ hotel sgt plaza หรือเทียบเท่า)
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 61 : พาราณสี-ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถชมธัมเมกขสถูป-ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุด
คือพระปางปฐมเทศนาคยา-ลัคเนาว์
05.00 น.
นาท่านล่องแม่น้ าคงคา ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟ
ไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา จากนั้นเดินทาง
กลับโรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(มื้ อที่ 20)
08.00 น.
นาท่านสูส่ ารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญ
ขึ้ น 15 คา่ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ ,ธัม
เมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหวั เสามีหวั สิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูป
ที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้ อที่ 21)
บ่าย
นาท่านเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมงสู่เมืองลัคเนาว์
คา่
รับประทานอาหารคา่ แบบ SET BOX (มื้ อที่ 22)
21.00 น.
ถึง สนามบินนานาชาติลคั เนาว์
วันอังคาร 17 เมษายน 61 : ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ
01:20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE334
06:25 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองไทย (มื้ อที่ 23)
&&&&&&&&&&&&&&&&&
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ (รวมค่าวีซ่าอินเดียและเนปาล)
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กพักกับผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

9-17 เมษายน 2561

35,500.-

-

8,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด
 ค่าวีซา่ อินเดียมีค่าธรรมเนี ยมท่านละ 2,500 บาท และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ,พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD/วัน/ท่าน รวม 9 วัน
45 USD (1,575 บาท) ต่อลูกค้า 1 ท่าน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 100 บาท รวม 9 วัน
900 บาท (รวมทั้งสิ้ น 1,575 + 900 บาท = 2,475 บาท)
 ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ
 โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว จานวน 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 อาหาร 23 มื้ อ (อินเดีย+เนปาล 21 มื้ อ, ประเทศไทย 2 มื้ อ)
 น้ าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม





ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็ นต้น
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนื อรายการ
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด

 ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์ -

อาทิตย์
o

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า
6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ใช้ได้อย่าง
น้อย หน้า 2
o สาเนาบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน ,
o แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการขอ
วีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)
o รูปถ่ายสีพนขาว
ื้
2 x 2 นิ้ วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็น
ส่วนของไหล่และบ่า ใช้จานวน 2 รูป หากรูป ไม่ถกู ต้องท่านจะได้รบั การปฏิเสธ
การยืน่ วีซา่
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็ นเงินได้
เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นทัวร์เหมาจ่าย
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผร
ู ้ ่วมคณะไม่ถึง
35 ท่าน บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้

