[INDIA-503] ทัวร์ อนิ เดีย ถำ้ อชันตำ ถำ้ เอลโลร่ ำ เมืองออรังกำบัด
รัฐมหำรำษฏร์ ถำ้ ช้ ำง วัดสิ ทธิวนิ ำยัก (วัดพระพิฆเนศ) มหำนครมุมไบ
(พักโรงแรมเมืองมุมไบ 1 คืน และ เมืองออรังกาบัด 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศอินเดีย เที่ยวชม ถ ้ามรดกโลก ที่ ถ ้าอชัญตา ถ ้าเอลโลร่า ชม
งานแกะสลักอายุกว่า 2000 ปี และเส้ นทาง ไหว้ พระพิฆเนศ “มหาเทพแห่งความสาเร็ จ” เมืองมุมไบ โดยทีมงาน
มัคคุเทศก์ที่ชานาญ โรงแรมที่พกั เมนูอาหารรับประกันคุณภาพครับ

• สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com

• โปรแกรมกำรเดินทำง
• วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 (ราคาท่านละ 37,995.-บาท)
• วันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 (ราคาท่านละ 38,995.-บาท)
• วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2561 (ราคาท่านละ 38,995.-บาท)

วันแรก : สนำมบินสุ วรรณภูมิ - มหำนครมุมไบ - วัดสิ ทธิวนิ ำยัก (วัดพระพิฆเนศ)
04.00 น.

06.25 น.
09.30 น.

11.30 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้ โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ ท้อง
เครื่ อง เพราะเจ้ าหน้ าที่อินเดียตรวจค่อนข้ างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ ถือเฉพาะ
กระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึ ้นเครื่ องเท่านัน)
้
ออกเดินทางสู่ มหานครมุมไบ(บอมเบย์ ) ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W61
เดินทางถึง ท่าอากาศยานมุมไบ หรื อชื่อเดิม “บอมเบย์” เป็ นเมืองศูนย์กลางด้ านการพาณิชย์ของอินเดีย
โอบล้ อมด้ วยทะเลอาระเบียน มุมไบเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะเป็ นฮอลลิวดู ของอินเดียที่เรี ยกกันว่าบอลลีวดู มี
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นศูนย์รวมความศรัทธาและความเชื่อรวมถึงวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านชม วัดสิทธิวินายัก (วัดพระพิฆเนศ)
วัดคูบ่ ้ านคูเ่ มืองมุมไบเป็ นวัดที่ นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ ความศรัทธาเป็ น
อย่างมาก ชาวอินเดียมีความเชื่อว่าครัง้ หนึง่ ในชีวิตหากมีโอกาสก็จะต้ องเดินทางมาสักการะพระสิทธิวิ
นายัก อวตารปางหนึง่ ของพระพิฆเนศอธิษฐานขอพรจากท่านดังใจต้ องการ จากนันน
้ าท่านชม มหานคร
มุมไบ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ของฝาก
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร(มื ้อที่ 2)หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั ...พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก
ที่โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ อง : มุมไบ - Elephanta Island ถำ้ ช้ ำง – เมืองออรังกำบัด
07.00 น.

12.00 น.
16.45 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านชมเมืองมุมไบ ชม ประตูอินเดีย ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมน ้า
ในย่านอพอลโลบันเดอร์ ประตูชยั นี ้สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระเจ้ าจอร์ จที่ 5 และพระ
ราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบัร ในปี ค.ศ. 1911 วัสดุที่ใช้ สร้ างเป็ นหินทรายสีน ้าผึ ้ง ยามเมื่อพระ
อาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตกแสงอาทิตย์จะกระทบลงมาที่ประตู เปลี่ยนสีจากสีทองเป็ นสีส้มและจากสี
ส้ มเป็ นสีชมพูซงึ่ สวยงามมาก ผ่านชมย่าน ถนนมารี นไดรฟว์หรื อเรี ยกอีกชื่อว่าถนนเนตาจีสภุ าษ เป็ น
ถนนเชื่อมเขามะละบาร์ เข้ ากับย่านฟอร์ ตและโกลาบา ตัวถนนทอดยาวโค้ งไปตามแนวกาแพงกันน
้ ้า
ทะเล จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ Elephanta Island ถา้ ช้ าง (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) นัง่ เรื อเฟอรี่ ไป Elephanta
Island เพื่อชมเทวาลัยถ ้าอันอลังการ Elephanta Caves (A UNESCO World Heritage Site) เทวาลัย
เหล่านี ้ขุดเจาะในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิ ้นเอกเป็ นเทวรูปพระศิวะครึ่งองค์ สูง 5 เมตร มี
สามเศียร แสดงปางผู้สร้ าง ผู้รักษาและผู้ทาลาย
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมุมไบ
ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2511 สู่ เมืองออรังกาบัด

17.50 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองออรั งกาบัด อยู่หา่ งจากมุมไบ 370 กิโลเมตร นาท่านเดินทางเข้ าที่พกั
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่โรงแรม AJANTA
LEMON TREE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ ำม : เมืองออรังกำบัด – หมู่ถำ้ อชันตำ - ทัชมำฮำลน้ อย (บีบี กำ มำคบำรำ)
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ หมู่ถา้ อชันตา (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง ถ ้าปิ ดทุกวันจันทร์ ) ถ ้าอชันตาได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.
1983 ชมความงดงามและอลังการของสถาปั ตยกรรมที่ถกู สร้ างขึ ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โดยขุดเจาะภูเขาเป็ นสังฆรามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตร ถ ้าอชันตาประกอบ
ไปด้ วยถ ้า 28 ถ ้า มีอายุกว่า 2,000 ปี เป็ นพุทธสถานที่สร้ างจากการสกัดหน้ าผาหินเข้ าไปในเขาเหนือ
แม่น ้าวโฆระ แต่เดิมเป็ นศูนย์กลางสานักปฏิบตั ิของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13
สืบ ก่อนถูกทอดทิ ้งให้ รกร้ างกลางป่ าจึงรอดพ้ นจากการทาลายล้ างจากกองทัพผู้รุกรานจนมาถูกค้ นพบ
อีกครัง้ โดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ภายในถ ้าท่านจะได้ ชมงานแกะสลักเสาอัน
งดงามและวิจิตรบรรจง รวมถึงพระพุทธรูปและเจดีย์ศลิ าที่สกัดและตกแต่งขึ ้นจากหินเนื ้อเดียวกันกับ
พื ้นผนังถ ้ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพ
สามมิติ ภาพสีเฟรสโก้ อนั น่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ ตา่ งกันเมื่อแสงตก
สะท้ อนจากต่างมุมถ ้าอชันตาเป็ นถ ้าที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบพุทธและฮินดูเข้ าด้ วยกัน
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองออรังกาบัด นาท่าน
เที่ยวชม บีบี กา มาคบารา (ทัชมาฮาลน้ อย) เป็ นสถานที่ฝังพระศพของจักรพรรดินี ราบิยะ อุด-ดูรานี
(Rabia ud-Durani) หรื อดิลราส บานู เบกุม (Dilras Banu Begum) ในจักรพรรดิออรังเซ็บ ซึง่ สร้ างขึ ้น
โดยเจ้ าชายอะซาม ชาห์ (Azam Shah) พระราชโอรส ในระหว่างปี 1651 ถึง 1661 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แก่
พระมารดาของตน สุสานแห่งนี ้สร้ างเลียนแบบทัช มาฮาลแต่มีขนาดเล็กกว่า จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม
เมืองออรังกาบัดในยามเย็น
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก AJANTA LEMON TREE
HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า)

วันทีส่ ี่ : เมืองออรังกำบัด – หมู่ถำ้ เอลโลร่ ำ – ป้ อมเดำลำตำบัด - มุมไบ
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ หมู่ถา้ เอลโลร่ า (ระยะทาง 30 กม.
ถ ้าปิ ดทุกวันอังคาร) ชม หมูถ่ ้าเอลโลร่า ซึง่ ประกอบไปด้ วยงานศิลป์ของสามศาสนาที่อยูร่ วมกัน ชม
ความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ ้า 34 ถ ้า ถ ้าหมายเลข 1–12 เป็ นวัดถ ้าในพุทธศาสนา ถ ้าหมายเลข 14-16 เป็ น
เทวาลัยถ ้าในศาสนาฮินดู ถ ้า 30-32 เป็ นวิหารถ ้าในศาสนาเชน ถ ้าเอลโลร่าได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1983
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านชม ป้อมเดาลาตาบัด แปลว่า เมือง
แห่งความมัง่ คัง่ เป็ นป้อมในศตวรรษที่ 14 ป้อมปราการโบราณถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขาดัลคีรี เป็ นส่วนหนึง่
ของเส้ นทางคาราวาน ตานานเล่าว่าเมืองนี ้สร้ างขึ ้นโดยดันการ์ เมื่อ ค.ศ.1203 หลังจากถูกสุลต่านเดลี
ชาวมุสลิมอลาอุดดินคิลจิยดึ ได้ ใน ค.ศ.1294 เดวากิรีกลายเป็ นเมืองสาคัญในสมัยของสุลต่านมูฮมั มัด
ดินตุ๊คลัคในปี ค.ศ.1327 พระองค์ทรงตังเป็
้ นเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจาก เดวากิรี เป็ น เดาลาตาบัด

18.20 น.
19.10 น.

จวบจนถึงสมัยของโมกุล หลังจากนันจึ
้ งถูกถูกทิ ้งร้ างเพราะย้ ายไปสร้ างเมืองออรังกาบัดแทน สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินออรังกาบัด
ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 7149
ถึง สนามบินนครมุมไบ รอต่อเครื่ องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ให้ ทา่ นทานอาหารเย็นกันตาม
อัธยาศัยในสนามบิน)

วันทีห่ ้ ำ : มุมไบ - สนำมบินสุ วรรณภูมิ
02.00 น.
07.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W62
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่ าบริการ (รวมค่ าวีซ่า E-Visa แล้ ว)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 37,995.-บาท
ท่านละ 347,995.-บาท
ท่านละ 36,995.-บาท
ท่านละ 6,000.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• กรณีไม่ต้องทาวีซา่ รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ ทกุ วัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• ทริปอินเดีย การให้ การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตังแต่
้ ออกจากสนามบินจนขึ ้นเครื่ องวันกลับ
ดังนันทริ
้ ปนี ้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้ านอาหาร บริ การต่างๆไว้ ให้ แล้ วครับ (ยกเว้ นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ า
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7.ค่าวีซา่ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8.ค่าทิปบริการยกกระเป๋ าของทุกโรงแรม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว

• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต+ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ )
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• เอกสารทาวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีหน้ าตรง พื ้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ ้ว จานวน 4 รูป (ห้ ามใส่เครื่ องแบบราชการ) และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อ
รูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุ
เหลือไม่ครบ 6 เดือนหรื อการปฎิเสธการเข้ าเมืองในกรณีอื่นๆ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซา่ ให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณีดงั นี ้
1.ชื่อเป็ นผู้ชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2.นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4.นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครัง้ ที่ทา่ นโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา
อย่างเดียว เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ ทา่ นไม่ได้ นะครับ
• กรุ ณาส่ งหนังสือเดินทางพร้ อมรู ปถ่ ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิธ์ านี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

