
 

 

รหัสทัวร CLT1903017 

ทัวรอินเดีย กูวาฮาติ ชินลอง 5 วัน 3 คืน (DD) 
ลองเรือแมน้ํา Umngot   ขี่ชางชมฝูงแรด   ชมสะพานตนไมแหงชีวิต 
ชมถํ้ามอวสไม   ชมพิพิธภัณฑ Don Bosco   ชมน้ําตกชาง 
 

 
 
 
 



 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival ใชเวลาบิน  
DD4116 วันแรก(พุธ 4/12/62) ดอนเมือง (DMK) กูวาฮาติ (GAU) 23.30 00.40+1 2.40 
DD4117  วันทีห่า(อาทิตย 

8/12/62) 
กูวาฮาติ (GAU) ดอนเมือง(DMK) 01.40 06.00 

2.50 

Date Program Hotel B L D 
วันแรก(พุธ 4/12/62) สนามบินดอนเมือง-กูวาฮาติ Landmark - - - 

วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62) กูวาฮาติ-ชิลลอง Landmark รร ภ รร 
วันที่สาม(ศุกร 6/12/62) ชิลลอง-เมาลินนอง-ดาวกี-ชิลลอง Pala Resort  รร ภ รร 
วันที่สี(่เสาร 7/12/62) ชิลลอง-กูวาฮาติ -  รร ภ รร 

วันที่หา(อาทิตย 8/12/62) กูวาฮาติ-สนามบินดอนเมือง - รร ภ ภ 
 
วันที่หนึ่ง(พุธ 4/12/62)  สนามบินดอนเมือง-กูวาฮาติ     

  
18.00 น.   พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ขาออก ประตู 5-6 สายการบินนก

แอร เจาหนาท่ีของบรษิัท คอยใหการตอนรับและ อํานวยความสะดวกดานเช็คอิน 
23.30 น. โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบิน DD4116 เหินฟ�าสู กูวาฮาติ 
 บริการอาหาร(1)บนเครื่อง 
 
วันที่สอง(พฤหัส 5/12/62) กูวาฮาติ- Pobtitora-ชิลลอง  
00.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาต ิLokpriya Gopinath Bordoloi เมืองกูวาฮาติ 

(เวลาที่อินเดียชาไทย 1.30 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับ
สัมภาระ นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ แลวนําทาน 

 เขาที่พัก พักผอน อาบน้ํา เปลี่ยนชุด เตรียมเดินทางชมศูนยรกัษาพันธุสัตวป�า 

  
05.00 น. นําทานเดินทางสู Pobtitora Wildlife Sanctuary(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช

เวลาในการเดินทาง 1.30 ชม.) เพ่ือนําทานขีช่างชมแรด(เวลาขี่ชางจะมีเฉพาะชวง
เชา 2 รอบ คือ 06.30น. และ 07.30 น.) ใชเวลาในการชมประมาณ 45 นาที 



 

 

ทานจะไดพบกับ สตัวป�า และ นกนานาชนิด แตจุดไฮไลทคือ แรด ท่ีมีอยูมากมาย
ในอุทยานแหงน้ี จนไดเวลาเดินทางกลบั โรงแรม 

09.00 น. รับประทานอาหารเชา(2)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
10.00 น. ออกเดินทางสู ชิลลอง(ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชม.)เมือง

หลวงของรัฐเมฆาลัย อินเดีย สูง 1496 เหนือระดับน้ําทะเล  อดีตเปนศูนยกลาง
การปกครองในสมัยของอังกฤษ เปนหัวเมืองของอัสสมัในป 1972 หลังจากน้ัน 
เมื่อต้ังเมฆาลัยเปนรัฐ ชิลลองจึงถูกยกใหเปนเมืองหลวงของรัฐเมฆาลัย มาจากช่ือ
ยอดเขาชิลลอง จึงกลายมาเปนชื่อเมือง  เปนเมืองในภูเขาเปนสถานที่พักตาก
อากาศของเหลาขุนนางอังกฤษในสมัยที่มาปกครองที่น่ี ตัวเมืองผสมผสานความเกา
และใหมไดอยางลงตัวเลยทีเดียว  ชิลลองอยูติดกบัเมืองควูาฮาตีของรัฐอัสสัม เปน
เมืองที่ต้ังอยูบนภูเขาและทะเลสาบ Umiam Lake  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) 

  

 
บาย  นําทานชม ทะเลสาบ Umiam Lake ทะเลสาบที่อยูระหวาง 2 รัฐ คือ รัฐอัสสัม 

และ รัฐเมฆาลัย แวะใหทานไดถายรูปความงามของทะเลสาปแหงน้ี จนไดเวลา
เดินทางสู ชิลลอง เพ่ือนําทานชอปปم�งที่ Police Barza 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(4)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก Landmark HOTEL หรือเทียบเทา  
 



 

 

วันที่สาม(ศุกร 6/12/62) Chillong-Mawlynnong Village-Riwai Village-
Nohwet Village-Dawki-chillong 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(5)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
 

  
 
08.00 น. ออกเดินทางสู Mawlynnong Village(ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 3 ชัว่โมง)เปนหมูบานเล็กๆท่ีเคยไดรบัการโหวตวาเปนหมูบานที่สะอาด
ที่สุดในเอเชีย ป๒๐๐๓ สัญลักษณเดนคือถังขยะรูปกรวย ที่มีอยูท่ัวหมูบาน หมูบาน
แหงน้ีสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาเยือนเมื่อปลายพ.ย.๒๕๕๙ ทุกคนในหมูบานจํา
พระองคไดด ีพอบอกวาเปนคนไทย ชาวบานก็บอกวาจําเจาหญิงไทยไดดี นําทาน
ชมจุดชมวิว บังคลาเทศ บริเวณ Lajong Tea House แลวออกเดินทางสู Riwai 
Village(ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) เพ่ือนําทานชม
จุดไฮไลทของท่ีน่ีคือ สะพานรากไมแหงชีวิต ดวยการเดินเทาเขาไป 450 ม. ชม
ป�ายสัญลักษณที่ครัง้หน่ึงสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาเยือน ณ วันที่ 24 พ.ย. 2559 
นําทานชม สะพานรากไมแหงชีวิต และขามไปสูอีกฝم�งหน่ึง ซึ่งเปนทีต่ั้งของ 
Nohwet Village เพ่ือชมจุดวิวที่สมเด็จพระเทพเคยเสด็จมา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6) 
บาย ออกเดินทางสู Dawki(ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1.30 ชม.) 

  
 หมูบานดาวกซีึ่งอยูติดชายแดนระหวางอินเดยี กับบังคลาเทศ ประมาณ 70 กม. 

ตั้งอยูในรัฐเมเฆาลัย 



 

 

 นําทุกทานลองเรอืแมนํ้า Umngot ที่เมืองดาวกี (ทั้งวัน) ทานจะไดสัมผัสความใส
ของแมน้ําแหงน้ี ตื่นตาตื่นใจกบัน้ําสีฟ�าครามเขยีวใสสะอาด ความใสท่ี
เปรียบเสมือนกระจกทาํใหทานสามารถมองเห็นพื้นดานลางของแมน้ํา (เหมือนน่ัง
อยูบนแผนกระจกใส) แมน้ําอยูระหวางเนินเขา Janatia ทานจะไดลองผานสะพาน
แขวนขนาดเล็กที่เช่ือมระวางชายแดนสองประเทศ คือ อินเดีย และ บังคลาเทศ จน
ไดเวลาเดินทางสู ชิลลอง(ระยะทาง 82 กโิลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) 
ระหวางทางแวะชมน้ําตก Wah Kaba Fallsชม ถํ้ามอวสไม Mawsmai 
Cave เปนถํ้าหินงอก หินยอยท่ีลึกลับ การเดินทางเขาสูถํ้ามีความลําบาก ตองมุด 
เพราะเมื่อเขาไปดานในแลวขนาดของถํ้าจะเล็กบางใหญบาง และลื่นเน่ืองจากมีน้ํา
ไหลตามกอนหนิ ตองระมัดระวังในการเดิน ชม นํา้ตกนอสงีเทียง 
Nohsngithiang Falls  น้ําตกที่ไหลจากหนาผาสูงสูเบื้องลาง  ในชวงฤดูนํ้า
หลาก สายน้ําจะไหลผานตนไมแลวไหลลงไปดานลางไดอยางสวยงามเปนที่สุด
เปรียบเหมือนไนแองการาที่ซอนตัวอยูในแมกไม  ในระหวางที่น้ําตกไหลผานหนา
ผาจะมีสายรุงพาดผานสายน้ําตกจึงทําใหน้ําตกมีความแปลกตา ชม นํ้าตก7สาว
นอย 7 Sister Falls  

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  Landmark Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 



 

 

วันที่สี่(เสาร 7/12/62) ชิลลอง-กูวาฮาต ิ
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(8)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม พิพิธภัณฑ Don Bosco Museum ชมชุดเส้ือผาชนเผาตางๆท่ีอาศัย

อยูบริเวณแถบน้ีและประเทศเพื่อนบานเชนภูฏาน มีรปูปم�นของกษัตรยิ์และพระราชินี
ภูฏาน  ประเทศจีน  พมา บงักลาเทศ เนปาล  ภาพถายสมัยกอน หองประวตัิของ
ทาน Don Bosco การเผยแพรศาสนาคริสตสูดินแดนแถบนี้  นําทานชม 
Shillong View Point จุดชมวิวของเมืองชิลลอง นําทานชม นํ้าตก
ชาง  Elephant Falls  ชาวอังกฤษเปนคนคนพบน้ําตกแหงน้ี เลยตั้งชื่อน้ําตกนี้
วาน้ําตกชางเน่ืองจากดานขางของน้ําตกมีลักษณะคลายชาง แตถูกทําลายไปแลว
ดวยแผนดินไหวในป  1897 จึงทําใหไมสามารถเห็นไดในปจจบุัน    

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9) 
บาย ออกเดินทางสู กูวาฮาติ(ระยะทาง 120 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชม.) เมือง

หลวงของรัฐอัสสัม นําทานชมวัดกามากยา(ปด 12.00-14.30 น.) ตั้งอยูบนเขา 
Nilachal อยูทางตะวันตกของเมืองคูวาฮาต ี8 กโิลเมตร เปนวดัที่สรางเพ่ือถวาย
แด เทพธิดา ซึ่งเปนหน่ึงใน 51 เทพี Pitha ที่เกาแกที่สุด วิหารของวัดมีวิหาร
หลายๆหลังที่สรางถวายแด Mahavidyas, Bhuvaneshvari , 
Bagalamukhi , Chinnamasta , ตริปรุะ Sundari,  ธารา ,กาล ี, Bhairavi , 
Dhumavati , Matangi , Kamala.  มีเทพเจาTripurasundari, Matangi 
และ Kamala ที่ประดิษฐานอยูในวิหารหลักหลังเดียวกัน สวนเทพเจาองคอ่ืนจะมี
วิหารเปนของตัวเอง วดัน้ีเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และเปนที่เคารพของชาวฮินดูเปนที่สุด  



 

 

นําทานไปยังจุดทองเที่ยวที่สําคัญในกูวาฮาติ Srimanta Sankaradev 
Kalakshetra เปนสถาบันทางวฒันธรรม สรางขึ้นในป 1990 ความเปนเลิศทาง
ศิลปะของรัฐอัสสัม ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปรากฏขึ้นที่น่ี ทั้งน้ียัง
รานอาหาร สถานทีศั่กด์ิสิทธ ศูนยการคาและโรงละครเปดโลง โดยกรมวฒันธรรม
รัฐบาลอัสสัมและเปน  หัวหนาโดยผูอํานวยการของขาราชการพลเรอืนอัสสัม
อินเดียหรือนายทหารฝ�ายเสนาธิการจัดการบรกิาร Kalakshetra ไดแบงออกเปน
หลายโรง ไดแก พิพิธภัณฑกลางจัดแสดงนิทรรศการบทความที่ใชโดยกลุมชาติพันธุ
ทีแ่ตกตางกันของรัฐอัสสัม พิพิธภัณฑบานยังเปนวัสดุทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
ซึ่งโรงละครน้ีสามารถรองรับจํานวนได 2000 คน แลวนําทานลงเรือลองแมนํ้า
พรหมบุตร เพ่ือชมพระอาทิตยตกและความงามของสายน้ําแหงน้ี ซึ่งถามากูวาฮาติ
แลวไมไดลองแมน้ําพรหมบุตรถือวามาไมถึง  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(10)ที่ ภัตตาคาร Mandarin Court  แลวออกเดินทางสู
สนามบิน  

 
วันที่หา(อาทิตย 8/12/62)  กูวาฮาติ-สนามบินดอนเมือง  
01.40น. โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบิน DD4117 เหินฟ�าสู สนามบินดอนเมือง  
 บริการอาหาร(11)บนเครื่อง 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ........... 
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 

กําหนดการเดินทาง ราคาทานละ พักเด่ียว 
4 - 8 ธันวาคม 2562 19,999 5500 

 
ราคาทัวร_ ไมรวมคาวซีาอินเดีย 

 
เงื่อนไขการจองทัวร มัดจําทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 2 วัน สวนที่
เหลือชําระกอนการเดินทาง 21 วนั 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3  ทานตอหน่ึงหอง ) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรณ  
อัตราคาบริการไมรวม  
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาวีซาอินเดีย  

Evisa  ราคา 2,500 บาท_Multiple Visa ราคา 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับสถานทูต) 

 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน )ถามี(  
 คาทําเอกสารผูถือตางชาติ/พาสตางดาว / คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือ

เดินทางไทย  
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

(หากตองการ ซื้อ นน.เพ่ิม กรุณาสอบถามราคา และ ตองซื้อกอนเดินทางอยางนอย 10 
วัน)  

 คาทิปไกดทองถิ่น พนักงานขับรถ 1,000บาท (ลูกคา 1 ทาน) 
 คาทิปหัวหนาทัวร  แลวแตความกรุณา ของลกูคาคะ 

เอกสารเดินทาง / pass sport 
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)  
2.หนังสือเดินทางควรมีหนาวาง ๆ สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม 
3.หนังสือเดินทางไมชํารุด หรือ ฉกีขาด (สายการบิน หรือ  ตม. มีอํานาจปฎิเส

ธการเดินทางของทานได) 
 
 



 

 

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวซีา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม
สามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปน
สําคัญ 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบิน_ที่นั่งบนเครื่องบิน_ขอวิลแชร 
 ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบินและคา
ดําเนินการ ซึ่งแลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 ที่น่ังบนเครื่อง หากทานประสงคจะรีเควสที่น่ัง หรือ ตองการน่ังกับทานใด  กรุณาแจงได
ดวยตนเองที่เคารเตอรเช็คอิน ณ วนัที่ทานเดินทาง 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได  และตองเปนผู
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 การขอวิลแชร  หากทานประสงคจะขอ  กรุณาแจงทางบริษัทลวงหนา 10 วันกอน
เดินทาง  

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  เรื่องรถที่ใชบริการทานในการเดินทาง 
 เน่ืองจากเสนทางที่เดินทางเปนลักษณะภูเขา  ทางบริษัทจึงใชรถตูปรับอากาศ หลังคารถ

สูงแบบยืนได/เท็มโป�  น่ังไดคันละ 8-10 ทาน (ไกดและหัวหนาทัวรจะแยกกันนั่ง คนละ
คัน  อาจมีการสลับที่น่ัง  เพ่ือการบริการทานทื่ท่ัวถึง) 

 คนขับ พูดภาษาอินเดียเปนภาษาหลัก  บางคันอาจพูดภาษาอังกฤษไดนิดหนอยคะ   
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ(นอน2ทาน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ทาน) 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรม บางโรงแรมมลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองทีม่ีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

การเดินทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรบัการดูแล
เปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนัทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน การเมือง ภยัธรรมชาติ การจลาจล ความลาชาจากสายการบิน  
หรือ มีเหตุอันทําใหสายการบินปฏิเสธการเดินทางของทาน 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมือง 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว  หรือ พาส
ราชการ ทานตองรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทย
เอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผดิชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ   

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
แตถาตํ่ากวา 15 ทาน ทางบรษิัท ของสงวนสทิธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน  ซึ่งจะแจงทาน
ลวงหนา อยางนอย 10-15 วัน  กอนเดินทาง 
 

 
 

 

 


