รายการท่ องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)
สิกิริยา-ถา้ ดัมบูลลา-แคนดี-้ พระเขีย้ วแก้ ว-กอลล์ -โคลัมโบ

วันเดินทาง

19-23 ต.ค. / 10-14 พ.ย. / 2-6 ธ.ค. 2560
30 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 (ช่ วงวันหยุดปี ใหม่ )

วันแรก (1)
06.00 น.

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถา้ ดัมบูลลา
ต้ อนรั บท่านผู้มี เ กี ยรติที่ส นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น้ 4 ประตู ท างเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์ เตอร์ สายการบิน ศรี ลังกันแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ ้นเครื่ อง (ให้ ท่านนาพาสปอร์ ตเล่ มปั จจุบันติดตัวไปด้ วย)
โดยสายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้ าและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 20 นาที
 เวลาที่ศรี ลงั กา ช้ ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่ โมง
ถึง สนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรี ลัง กา (Sri Lanka) หรื อชื่ อทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา เป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ ชายฝั่ งตะวันออก
เฉี ยงใต้ ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้ แก่ ลงกา ลังกาทวี ป สิ งหลทวี ป และ ซี ลอน ซึ่งเป็ นชื่อที่ใช้ ในสมัย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็ นชื่อที่ยงั คงใช้ ในบางโอกาส ปั จจุบนั คือ ศรี ลังกา เป็ นประเทศที่มีความ
เจริญทางด้ านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้ องกับประเทศไทยมาช้ านาน ดังนันเราจึ
้
งสามารถพบเห็น
ศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขันตอนสนามบิ
้
นและศุลกากรแล้ ว
ให้ ท่านได้ แลกเงินรู ปีศรี ลังกาที่สนามบินและรั บซิมการ์ ดศรีลังกาจากไกด์ ท้องถิ่น
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

09.05 น.
10.55 น.

12.00 น.

-2บ่าย

19.30 น.

นาท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่ า (ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) สูว่ ัดถา้ ดัมบูลลา (Dambulla Cave
Temple) ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตังอยู
้ ่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถ ้า
ดัมบูลลา ที่สร้ างโดยพระเจ้ าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพานักในถ ้าที่ดมั บูลลา ช่วงที่
พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็ นการตังหลั
้ กก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีก
ครัง้ หนึง่ ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ ้น
ครองราชย์ พระองค์ได้ ทรงสร้ างวิหารศิลาภายในถ ้าที่ดมั บูลลานี ้
ภายในมีถ ้าทังหมด
้
5 ถ ้าด้ วยกัน แต่ละถ ้ามีขนาดใหญ่เล็กแตกต่าง
กันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสนั งดงาม ชมพระเจดีย์
พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยูท่ วั่ ไป
ภายในถ ้าที่ประกอบด้ วยห้ องหลายห้ อง ที่สาคัญคือภายในถ ้าแรก
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน ที่แกะสลักจากหิน
อ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ วา่ ถ ้าจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ ้า
อื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้ อย่างสบายๆ ดูแล้ วช่าง
สวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ ้าที่ 2 เป็ นถ ้าที่มีขนาดใหญ่ ภายในดู
สวยงามแปลกตามากด้ วยองค์เจดีย์ที่สงู จากพื ้นถึงเพดานถ ้า
นอกจากนันก็
้ มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทัง้
องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรี ยงรายอยูร่ อบๆ ถ ้า และรูปปัน้
กษัตริ ย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ ้าที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลาดับ ซึง่ แต่ละถ ้ามี
พระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยูเ่ ป็ นจานวนมากกว่าร้ อยองค์ และที่เสริมให้ ถ ้าทัง้ 5 มีความวิจิตร
สวยงามนันก็
้ คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื ้นที่อายุราว 800 ปี มาแล้ ว โดย
ภาพเขียนสีเหล่านี ้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดา
ประจาแคว้ น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกลุ ลงสีสนั สวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
 รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
 พักที่ Fresco Water Villa, Sigiriya หรื อในระดับเดียวกัน
http://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/

วันที่สอง (2) สิกิริยา – ภูเขาสิงห์ โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้ – ร้ านอัญมณี – โชว์ ระบาพืน้ เมือง
07.00 น.
08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
น าท่า นเดิ น ทางสู่ สิ กิ ริ ย า (Sigiriya) หรื อ ภู เ ขาสิ ง ห์ โ ต (Lion
Rock) มรดกโลก สร้ างโดยกษัตริ ย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรื อ
เมื่ อ 1,500 ปี มาแล้ ว ซึ่ง อาจจะนับเป็ น สิ่ง มหัศจรรย์ ที่สุดของศรี
ลัง กา เนื่ อ งจากเคยมี สิ ง โตตัว ใหญ่ ยื น อยู่บ ริ เ วณปากทางเข้ า
ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายักษ์สงู 500 ฟุต เป็ นหิน
ผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้ เรี ยกเป็ นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้ อนหินยักษ์ วางอยู่
บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ ไกลจากรอบๆ ด้ าน มีความสูงจากพื ้น 370 เมตร และด้ านบนมีลกั ษณะแบน
ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต
สวนดอกไม้ พร้ อมสระว่ายน ้า มีถ ้าที่ผนังถ ้าที่ยาว 140 เมตร สูง
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12.00 น.
บ่าย

ค่า

40 เมตรเต็มไปด้ วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยงั อยู่ในสภาพดี เพราะ
สิกิริยา
เป็ นภาพเขียนแบบ fresco หรื อปูนเปี ยก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนัง
ถ ้าให้ เรี ยบก่อนวาดภาพ รู ปวาดสีของชาวสิงหลนี ้ เป็ นภาพนาง
อัป สรขนาดเท่าตัว คนซึ่ง มี สี สัน สดใส ละเอี ย ดอ่อ น หลัง จากนัน้
เดินทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล
 รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
นาท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ ้นชื่อของศรี ลงั กา ชมสมุนไพรพื ้นเมืองไม่วา่ จะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้
วานิลลา ไม้ จนั ทน์ ลูกจันทร์ เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื ้อยาอายุรเวทที่มีสตู ร
มานับพันปี เช่น ยาลดความอ้ วน ยากาจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ ปวดเมื่อย น ้ามันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้
ตามอัธยาศัย แล้ วนาท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตงอยู
ั ้ ่ในหุบ
เขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนาท่าน
ช้ อปปิ ง้ ที่ ร้ านอัญมณี ประเทศศรี ลงั กามีชื่อเสียงมาช้ านานในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณีมีตานานเล่าว่า
กษัตริ ย์โซโลมอนได้ สง่ อัญมณีจากเกาะลังกาเป็ นของกานัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวัตศิ าสตร์ ก็จารึก
ไว้ ว่ามาร์ โคโปโลได้ พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริ ย์แห่งศรี ลงั กาจากนันน
้ าท่านชมโชว์ ระบาพืน้ เมือง
ศ รี ลั ง ก า ตื่ น ตาตื่ น ใจไ ปกั บ การระบ าพื ้น เมื อ ง ชุ ด ต่ า ง ๆ โดยเฉพ าะ ก า ร แ ส ด ง ชุ ด ลุ ย ไ ฟ
หลังจากโชว์จบ นาท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
 พักที่ Oakley Hotel, Kandy หรื อในระดับเดียวกัน
http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/

วันที่สาม (3) วัดพระเขีย้ วแก้ ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่ า
05.00 น.

08.00 น.
เช้ า
12.00 น.
บ่าย

19.30 น.

นาท่านสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ ว (Temple of the Tooth) กรุ ณาแต่ งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ
บรมสารี ริกธาตุพระทันตธาตุเขี ้ยวแก้ ว (Sacred Tooth Relic Temple) อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็ น
ทองคาทุก โดยปกติแล้ วผู้ที่มาบูชาพระเขี ้ยวแก้ วจะถวายดอกไม้ และบูชาอยู่
เพียงชันนอกเท่
้
านัน้ ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้ าสูท่ ี่พกั
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร เดินทางไปวัดกัลยาณี
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร – อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรี
ลัง กาเชื่ อ ว่ า เมื่ อ กว่ า 2,500 ปี ม าแล้ ว พระพุท ธเจ้ า ทรงได้ เ คยเสด็ จ มา
ประทับนัง่ บนรัตนบัลลังก์ทองคา ณ วัดแห่งนี ้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็ นครัง้ แรกยังสถานที่นี ้
ที่ นี่มี ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ ได้ ปลูกจากกิ่ ง ตอนของต้ นพระศรี ม หาโพธิ์ ที่เมื องอนุราชปุระ แล้ ว
เดินทางไปรี สอร์ ทที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมมหาสมุทรอินเดีย หากมีเวลา ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นริมหาด ว่ายน ้า หรื อ พักผ่อนใน
รี สอร์ ทตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าในรี สอร์ ท
 พักที่ Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน
http://www.cocoroyalbeach.com/

-4วันที่ส่ ี (4)
07.00 น.
เช้ า

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

วันที่ห้า (5)
01.15 น.

06.15 น.

กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ –
วัดคงคาราม – ช้ อปปิ ้ ง – สนามบินโคลัมโบ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรี ลงั กา
เป็ นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรี ลงั กาครัง้ แรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์
แล้ ว นาท่า นเดินทางสู่วั ด พระศรี ป รมนั น ทะราชวรมหาวิ ห าร ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เคยเสด็จ ในครัง้ นันพระองค์
้
ได้ สร้ างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้ เป็ นที่ระลึก จากนัน้ นาท่านชมเขต
มรดกโลกเมื อ งเก่ า ของเมื อ งกอลล์ ที่ มี บ้า นเรื อนแบบตะวันตก
โบราณ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้ อมปื นใหญ่ ซึง่ ถูกสร้ างโดยชาวดัตส์ เมื่อ
ศตวรรษที่ 17 และปั จจุบนั หอนาฬิกาได้ มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ ดูใหม่และทันสมัยขึน้ แล้ วนาท่าน
เดินทางสูก่ รุ งโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรี ลงั กา ผ่านชมรัฐสภาเก่าแก่ใน
ป้อมปราการ ผ่านชมอนุสาวรี ย์วีรชน และผ่านชมสุสานกลางเมือง
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารจีน
นาท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ตึกระฟ้าตังตระหง่
้
านขึ ้นทัดเทียมกับ
สิ่งก่อสร้ างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้ วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยงั คงความสมบูรณ์ นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่
ร้ าน Noritake ซึ่งเป็ นร้ านขายเครื่ องถ้ วยกระเบื ้อง อันเลื่องชื่อ และนาท่าน
เดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่ เป็ นวัดของนิกายสยาม
วงศ์ เป็ นสถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
ลัง กา มี พระประทานองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก
ด้ านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับ
ไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้ กับวัดแห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ต่อที่ ห้ างโอเดลช้ อปปิ ้ งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของศรี ลงั กา แหล่งช้ อปปิ ง้
สินค้ าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคารจีน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นาท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 30 นาที
 เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรี ลงั กา 1.30 ชัว่ โมง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้ าชัน้ 2) โดยสวัสดิภาพ
          

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา
ใช้ สาเนาพาสปอร์ ตเล่มที่จะเดินทางไปศรี ลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
*** รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ***

-5ระเบียบการและเงื่อนไข
รายการท่ องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)
ค่ าใช้ จ่ายทัวร์
วันเดินทาง 19 – 23 ตุลาคม / 10 – 14 พฤศจิกายน / 2 – 6 ธันวาคม 2560
ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่
เด็กอายุต่ากว่า12 ปี พักเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง
พักห้ องเดี่ยว เพิ่ม
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 10 ท่ านขึน้ ไป
27,500
22,500
21,500
5,000

30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่
เด็กอายุต่ากว่า12 ปี พักเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง
พักห้ องเดี่ยว เพิ่ม

ผู้ใหญ่ 10 ท่ านขึน้ ไป
33,500
28,500
27,500
5,400

หมายเหตุ : รายการนี ้ไม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชันธรรมดา
้
และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ (UL)
2. ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้ องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรื อ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศศรี ลงั กาท่านละ USD35
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานีไ้ ม่ รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรื อ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด
4. ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ และชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรื อชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และผู้ชว่ ยคนขับ
อัตราที่แนะนา รวม 700 บาท ต่อทริ ปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
ทีมงานศรี ลงั กา ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ชว่ ยคนขับรถ รวม 12USD ต่อผู้เดินทาง 1 คน
หัวหน้ าทัวร์ ไทย 200 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 คน
ค่ายกกระเป๋ า และ อื่นๆ 100 บาท
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

-6การจองทัวร์

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1. แจ้ งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้ กบั ทางเอเยนต์เพื่อทาการสารองที่นงั่
2. ชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้ อมส่งสาเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้ าพาสปอร์ ตเล่มที่ใช้ เดินทาง เพื่อทาวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ ามีการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ ต ลูกค้ าจาเป็ นต้ องชาระค่าทาวีซา่ ใหม่เพิ่มเติมเอง)
4. ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

เงื่อนไข
เวลาสมัครชาระทังหมดหรื
้
อชาระครัง้ แรก 10,000 บาท ที่เหลือชาระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่านไม่ได้ รับประทานอาหารและไม่ได้ เดินทางท่องเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องเงินหรื อบริ การส่วนที่ขาดไปได้
กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศ หรื อทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เข้ าประเทศ หรื อไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้ อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระ 100% ของราคาทัวร์
คาแนะนา
ธนบัตรไทยสามารถนาออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนากระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่ องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
เพื่อความปลอดภัยไร้ กงั วล กรุณาอย่านาของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตดั เล็บ หรื อของที่มีลกั ษณะ
เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรื อวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ ขีดไฟ น ้ามัน สเปรย์ หรื อของเหลว อาทิ เหล้ า แชมพู
โลชัน่ หรื อเจล อาทิ ครี ม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรื อของเหลวอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง ขึน้ เครื่ อง

ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้ อมทังโรงแรม
้
บริษัทจัดนาเที่ยวตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้น เนื่องจากความล่าช้ าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ เจ้ าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง


