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02 – 07 กนัยายน 2562  5 วนั 4 คืน 

โปรแกรมเดนิทาง 

วันที ่02 ก.ย.                  กรงุเทพฯ – เดล ี
 
05.15 น. ขอเชิญคณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร์ J 

เช็คอินของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airways) โดยมีเจ้าหนา้ท่ีให้ การต้อนรับ 
อ านวยความสะดวกและบริการอาหารว่างกอ่นขึ้นเคร่ือง 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เครื่องบนิ 
o กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห้่ามน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
o วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลวอาทิ ครีม โลชัน่ น้าหอม ยาสีฟัน เจลสเปรย ์และ เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้โดย จะอนุญาตให้ไมเ่กิน 10 ชิ้นใน
บรรจุภัณฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. 

07.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเดลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG - 323  
  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.25 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินธิราคานธี เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ตามเวลาท้องถิ่น 

วันทีบ่นิ เมอืงต้นทาง เมอืงปลายทาง CODE เที่ยวบนิ เวลาบนิ 
 2 ก.ย. กรุงเทพฯ เดล ี BKK - DEL TG 323 07:35 น. 

3 ก.ย เดล ี ธรรมศาลา DEL - DHM SG2746 14.30 น. 

6 ก.ย ธรรมศาลา เดล ี DHM - DEL SG2194 16.10 น. 

6 ก.ย เดล ี กรุงเทพฯ DEL - BKK TG 316 23:30 น. 

http://www.landindia.org/
mailto:johnjiecenter@yahoo.com


       

 JIE CENTER LTD,.PART 
 

Thailand Office  111 Charunsanitwong 12  Wat-Trapra    Bangkokyai  Bangkok 10600 Thailand  

Tel : 02 – 4127888  Fax : 02 – 4127885      License No. 11/4261   

www.landindia.org , www.jiecenter.com 
Email: johnjiecenter@yahoo.com  @Line: jiecenter    

Tax Id : 3 033737547  ใบอนุญาตน าเที่ยวเลขที่ 11/04261        

 

   

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม.ขอให้
ทุกทา่นตัง้เวลาใหมเ่พื่อไมสั่บสน) 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ Hotel Lemon Tree หรือเทียบเทา่ 

จากนัน้ น าท่านผ่านชมสุสานมหาตมะ คานธี (Rajghat) สุสานมหาตมะ คานธีน้ีอยูติ่ดกับถนนสายหลักท่ีจะมุ่ง
หนา้ไปสู่นิวเดลี (ถ้าเดินทางจากเมืองเดลีเก่า) เม่ือดูจากภายนอกจะเห็นว่าอาณาบริเวณแถบน้ีมีต้นไม้
เยอะมาก และมีการกอ่สร้างอาคารสมัยใหมน่อ้ยมาก ส าหรับภายในบริเวณสุสานมี 2 ชั้น คือ ชัน้ล่างเป็น
ท่ีประชุมเพลิงมหาตมะคานธี บริเวณน้ีจะถูกแวดลอ้มด้วยก าแพง 4 ทิศ สว่นการปฏิบัติท่ีทุกคนต้องท าคือ
กอ่นจะถึงท่ีประชุมเพลิงมหาตมะ คานธีจะต้องถอดรองเทา้เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสถานท่ีแห่งน้ี และ
เม่ือเข้าถึงท่ีประชุมเพลิงแล้วจะพบว่าสถานท่ีแห่งน้ีมีการประดับดอกไม้ทุกวันซึ่งดอกไม้น้ีถือว่าเป็น
เคร่ืองหมายแสดงถึงความเคารพและบูชาท่ีชาวอินเดียมีต่อมหาตมะ คานธี ในขณะเดียวกันท่ีประชุมเพลิง
น้ีก็จะมีตะเกียงท่ีไฟลุกโชติช่วงอยูต่ลอดเวลาซึ่งดูประหน่ึงว่าชาวอินเดียยังมีความรักและศรัทธาต่อท่าน
อยา่งมิรู้เส่ือมคลาย  

จากนัน้           น าท่านผ่านชม Jama Masjid อารยธรรมของชาวมุสลิมที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นในนิวเดีลี 
จากนัน้  น าทานเขา้ชมหอคอย กตุบั มินาร์ (Qutub Minar)  หอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลกซึ่งตัง้สูงเด่นสามารถ 

มองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งน้ีมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึก ให้เป็น
มรดกโลกด้วย กุตับมีนาร์ (กุตับ-ชื่อของกษัตริย ์กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์-หอสูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถ
วีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริยฮ์ินดู สตัมภ์-เสา) เป็นหอสูงท่ีนา่จะถือเป็นเคร่ืองหมายของเดลี เป็น
ถาวรวัตถุท่ีมีความงามได้สัดสว่น ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอยา่งเกล้ียงเกลา ซึ่ง
ได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวด ใน
พระคัมภีร์โกหร่าน 

 
 
 
 

 
 

จากนัน้        น าทา่นชมประตูชัย (India gate) คลา้ยกับประตูชัยท่ีประเทศฝรัง่เศส อนุสรณส์ถานสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
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จากนัน้ น าทา่นช้อปป้ิงท่ีตลาด Janpat Market ตลาดพื้นเมือง เพื่อให้ทา่นได้เลือกซื้อสินคา้ และของฝากจาก

ประเทศอินเดีย เช่น ผา้ไหมอินเดีย,เคร่ืองประดับอัญมณี, ไมจั้นทร์หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบา้น 
ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( ของท่ีช็อปป้ิงมาทา่นสามารถฝากไว้ท่ีโรงแรมท่ีนิวเดลีได้ ) 

19.00 น.    รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารอินเดีย 
จากนัน้           น าทา่นเดินทางกลบัสู่ทีพ่กั JW Marriott Aerocity หรือ เทียบเทา่ 
 
วันที ่03 ก.ย.     เดล ี– วดัพระแมล่กัษม ี- ธรรมศาลา 
 
เขา้               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

จากนัน้          ให้ทา่นอิสระพักผอ่นหรือเดินเลน่ในห้างสรรพสินคา้ Central และ World Mark ซึ่งสามารถเดินไปได้จาก
โรงแรมท่ีพักเพียง 5-10 นาที หรือทา่นสามารถเลือกท่ีจะออกไปสักการะวัด Laxmi Narayan Temple 
ซึ่งเป็นวัดท่ีสร้างโดยมหาเศษฐีตระกูล Birla เพื่อบูชาพระแมลั่กษมีเทพเจ้าแห่งเงินตรา ( โดยจะมีรถ
บริการพาไปพร้อมหัวหนา้ทัวร์ ) 

11.00น          น าทุกทา่นเช็คเอ้าทพ์ร้อมกันและน าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร  
12.00น          น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเพื่อท าการเช็คอิน 
14.30น          เหินฟ้าสูเ่มืองธรรมศาลา โดยสายการบิน Spicejet  

เท่ียวบินท่ี  SG - 2746 ( ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง ) 
15.50 น.        ถงึสนามบินธรรมศาลา น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพัก Norbu House Hotel หรือ เทียบเทา่ 
เยน็  รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมท่ีพัก และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
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วันที ่04 ก.ย.   เขา้เรียนกบัพระองคท์า่นดาไล ลามะ - Noburinga 
 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
05.45 น. น าทา่นเดินสูว่ัดท่ีประทับขององคด์าไลลามะ 
07.00 น. น าทา่นเขา้เรียนกับองคด์าไลลามะ 
11.30น          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นเท่ียวชมสถาบัน Noburinga ศูนยศิ์ลปาชีพธิเบตซึ่งท่ีจ าหนา่ยสินคา้งานหัตกรรมธิเบต อีกทัง้เป็น

ท่ีซึ่งช่วยให้ชาวธิเบตได้มีงานท าและเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมธิเบตเอาไว้ ด้านในมีวัดธิเบต ท่ีสวยงาม
เงียบสงบและยังมีจุดถ่ายรุปท่ีสวยงามมากมาย พร้อมฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของ การอพยพ
ของพระองคท์า่นดาไล ลามะและชาวธิเบตเขา้มาสูป่ระเทศอินเดีย 

จากนัน้           ให้ทา่นอิสระเดินเล่นชมตลาด แม็คลอร์ดกานจ์ McLeodganj Bazaar ให้ทา่นได้เลือกชมสินคา้ 
พื้นเมืองต่างๆมากมาย อาทิเช่น สร้อยลูกปัด,ผา้ทอมือ,ผา้ปักลาย,พระพุทธรูป และงานศิลปะแบบธิเบต 
หรือทา่นสามารถเลือกท่ีจะกลับไปพักผอ่น ณ โรงแรมท่ีพักได้ 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และพักผอ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

***ในการเขา้เรียนกับพระองค์ทา่นนั้นทุกทา่นจะถูกห้ามมิให้น าโทรศัพทมื์อถือ, ไฟแช็ค, ของมีคม เขา้ไปโดยเด็ดขาด 
ทา่นจะต้องผา่นการตรวจรักษาความปลอดภัยโดยการคน้ตัว และเอกซ์เรยก์ระเป๋าถืออยา่งละเอียด ดังนั้นขอให้ทุกทา่น

ฝากขา้วของและโทรศัพทมื์อถือไว้กับหัวหนา้ทัวร์*** 

http://www.landindia.org/
mailto:johnjiecenter@yahoo.com


       

 JIE CENTER LTD,.PART 
 

Thailand Office  111 Charunsanitwong 12  Wat-Trapra    Bangkokyai  Bangkok 10600 Thailand  

Tel : 02 – 4127888  Fax : 02 – 4127885      License No. 11/4261   

www.landindia.org , www.jiecenter.com 
Email: johnjiecenter@yahoo.com  @Line: jiecenter    

Tax Id : 3 033737547  ใบอนุญาตน าเที่ยวเลขที่ 11/04261        

 

   

วันที ่05 ก.ย.   เขา้เรียนกบัพระองคท์า่นดาไล ลามะ - วัดไทยธรรมศาลา 
 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
05.45 น. น าทา่นเดินสูว่ัดท่ีประทับขององคด์าไลลามะ 
07.00 น. น าทา่นเขา้เรียนกับองคด์าไลลามะ 
11.30น          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าทา่นเดินทางสู ่วัดไทย ธรรมศาลา เป็นวัดไทยแห่งเดียวในเมืองธรรมศาลาท่ีก าลัง อยูใ่นขัน้ตอนของ

การกอ่สร้างอาคารเพิ่มเติม ให้ทา่นได้ฟังธรรมมะดีๆจากทา่นพระอาจารย ์และพระไทยท่ีจ าพรรษาอยูท่ี่
วัดไทย ธรรมศาลา  

จากนัน้           อิสระช็อป้ิงหรือกลับโรงแรมพักผอ่นตามอัธยาศัย โดยทางเราจะมีรถบริการทุกทา่น 
คา่  รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
ทีพ่กั       Norbu House Hotel หรือ เทียบเทา่ 

วันที ่06 ก.ย.    ธรรมศาลา – เดล ี– กรงุเทพฯ 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
05.45 น. น าทา่นเดินสูว่ัดท่ีประทับขององคด์าไลลามะ 
07.00 น. น าทา่นเขา้เรียนกับองคด์าไลลามะพร้อมถ่ายรูปหมูก่ับพระองคท์า่น และหากมีโอกาศท่ีดีทางทีมงานจะท า

การพาทุกทา่นเขา้เฝ้าพระองค์ทา่นอยา่งใกล้ชิด 
เป็นการสว่นตัว ( ทัง้น้ีต้องขึ้นอยูก่ับสุขภาพและตารางภาระกิจของพระองคท์า่นด้วย ) 

จากนัน้           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร 
จากนัน้  น าทา่นเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เดลี 
16.10 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย ( Spicejet ) เท่ียวบินท่ี SG – 2194  

 ( ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง )  
17:35 น. น าทา่นเดินทางถึงสนามบินภายในประเทศ อินทิราคานธี เมือง นิว เดลี 
จากนัน้  รับประทานอาหารค่า ณ Holiday Inn Aerocity  
จากนัน้           ให้เวลาทา่นอสิระเดนิเล่น ณ ห้างสรรพสนิคา้ใกลส้นามบิน 
21.00น  ออกเดินทางไปยัง สนามบินอินธิราคานธี  เมืองเดลลี 
23.30 น. น าทา่นเดินทางกลับสูส่นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  ( Thai Airways ) เท่ียวบินท่ี 

TG – 316 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. ) ** มีบริการอาหารบนเคร่ือง ** 
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วันที ่07 ก.ย     เดล ี– กรงุเทพฯ 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

วนัที ่ ราคาห้องพกัคู ่ ราคาพกัเดีย่ว 
02 – 07 ก.ย. 62 83,000/ทา่น 92,000/ทา่น 

 
หมายเหต*ุ** กรณทีีต้่องการเดินทางสายการบินระหว่างประเทศเป็น Business Class 
อัตราคา่บริการจะเพิม่ขึ้นกรุณาติดต่อคุณผ้ึงหรือคุณจอห์น 
 
ก าหนดการเดินทาง ราคา และเวลา อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น ทัง้น้ีขึ้นอยูก่ับสภาวะคา่เงินบาท ท่ีไมค่งท่ี และ
กรณีสายการบินมีการเรียกเก็บคา่น้ามันเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสายการบิน จะแจ้งให้ทราบเป็ทางการ  
 
                                                      พิเศษของสมนาคุณ 

- ถุงผ้าใส่อุกรณก์ารเรียน 
- กระติกน้าร้อนแสตนเลส 
- ร่มและเสื้อกันฝน 
- ซองใส่โทรศัพท์มือถือกันน้า 

 
 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร (หมูค่ณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (Thai Airways) , Spicejet 
กรุงเทพฯ – เดลี – ธรรมศาลา – เดลี - กรุงเทพฯ ( คา่น้าหนักกระเป๋าสัมภาระ เท่ียวบินการบินไทย 20
กก./ทา่น เท่ียวบินภายใน  20กก./ทา่น ) 
 ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, อินเดีย และคา่ธรรมเนียมน้ามัน (FUEL SURCHARGE) 

 คา่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว พักห้องละ 2 ทา่น ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ 

 คา่อาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ และน้าด่ืมส าหรับทุกทา่น วันละ 1 ขวด 
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 คา่ยานพาหนะรถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่คณะตลอดการเดินทาง 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆท่ีระบุในรายการ  

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับหนังสือเดินทางไทย  

 มัคคุเทศกอ์ านวยความสะดวกทา่นตลอดการเดินทางทัง้คนไทยและทอ้งถิ่น  

 คา่ประกันการเดินทางตามเงื่อนไขประกัน ในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

  คา่ใช้จ่ายสว่นตัว เช่น คา่ธรรมเนียมคา่ท าหนังสือเดินทาง อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ 

  คา่น้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกว่าก าหนด 

  ทิปไกด์ทอ้งถิ่น และ คนขับรถทอ้งถิ่น 
 

เอกสารในการท าวซ่ีา ประเทศอนิเดยีกรงุณาแสกนและสง่เขา้อีเมล visa.jie@gmail.com 
1. หนังสือเดินทางท่ียังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทาง ไมต่่ากว่า 6 เดือน 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราเขา้ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี พื้นหลังสีขาวเทา่นัน้ (ท่ีไมใ่ช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมเขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ) 
6. เขียนชื่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพทข์องบริษัทฯท่ีท างาน เป็นภาษาอังกฤษ 

เงื่อนไขการจอง 

 ช าระเงินมัดจ า ทา่นละ 35,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  
        สว่นท่ีเหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทาง 30 วัน 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วัน ส าหรับช่วงวันหยุดเทศกาล 
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หมายเหต ุ
 อัตราคา่บริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินปัจจุบัน  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน  
ภาษีเดินทาง,คา่ประกันภัย,คา่ธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียน          
ได้ปรับขึ้นในช่วงใกลว้ันท่ีคณะจะเดินทาง   
 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์ดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 
 หากท่านถูกเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด 

 หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่่าประเทศใดจนท าให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางต่อไปได้   
              คณะทัวร์ทา่นอ่ืนๆ รวมถึงไกด์ จะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทาง 
ตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจ้าหนา้ท่ี จะท าการติดต่อ 
ช่วยเหลือทา่นเป็นระยะ 
 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร เข้า
เมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา 
อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง   
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบต่อคา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การ
ยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ
ส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัท 
ขนสง่ เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไมรั่บผิดชอบต่อการสูญหายดังกลา่ว 
 ในระหว่างการทอ่งเท่ียวน้ี หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือว่าทา่นสละ
สิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้หากทา่นไมเ่ดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับ
ซึ่งยังไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้ 
 คา่บริการท่ีทา่นช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากทา่นมีเหตุอันใด ท่ีท าให้ทา่นไมไ่ด้
ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว้ ทา่นจะขอคืนเงินคา่บริการไมไ่ด้ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ 
ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
 กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วัน เก็บคา่ใช้จ่าย 35,000 บาท 
 กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 59 วัน เก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
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