
 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-CMBTG-SL01 AMAZING IN AUG18-TG-W08 

Amazing In Srilanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
  
 
   

เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)  
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบินบนัดารานายเก (ศรีลงักา)                                        ( - / - / - ) 
 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่2-3 เคาน์เตอร ์
D สายการบนิไทย (TG) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG307 
*** บรกิารเสริฟ์อาหารบนเครือ่งบนิระหว่างเดนิทาง *** 

 
 
 

วนัท่ี 2 สนามบินบนัดารานายเก (ศรีลงักา) – โคลมัโบ – เมืองดมับลุลา – วดัถ า้ดมับลุลา 
 เมอืงสิกิริยา – เขาสิกิริยา                                                                                           ( B / L / D ) 
00.10 น.    ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิบนัดารานายเก ประเทศศรลีงักา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 1.30 ชม. กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สู่
โรงแรมทีพ่กั ณ เมอืงโคลมัโบ 

  พกัที ่ANARVA HOTEL COLOMBO หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสูเ่มอืง ดมับุลลา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง จากนัน้น าทา่นชม วดัถ ้าดมับุลลา วดั
แหง่นี้ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถอืเป็นมรดกโลกแหง่ล่าสดุในศรลีงักา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมั
บา หรอืพระเจา้วฏัฏคามณอีภยั พระองคท์รงเคยพ านกัในถ ้าทีด่มับุลลา ชว่งทีพ่ระองคเ์สดจ็พลดัถิน่จากเมอืง
อนุราชปุระ เพือ่เป็นการตัง้หลกักอ่นทีจ่ะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอกีครัง้หนึ่ง ต่อมาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ 
และเสดจ็กลบัขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิารศลิาภายในถ ้าแหง่นี้ ภายในมถี ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมขีนาด
ใหญ่เลก็แตกตา่งกนัออกไป โดยภายในแต่ล าถ ้าจะมพีระพทุธรปูประดษิฐานทัง้หมด 153 องค,์ รปูป ัน้กษตัริย ์3 องค ์
และ รปูป ัน้ของเทวแีละเทพในศาสนาฮนิดอูกี 4 องค ์
 
 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง สกิริยิา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีน าทา่น
เดนิทางสู ่ เขาสกิริยิาหรอืภเูขาสงิหโ์ต น าทา่นเขา้ชม 
พระราชวงัลอยฟ้าสกิริยิา หรอืทีรู่จ้กัในนาม  ภเูขาสงิโต 
(Lion Rock) หรอื แทน่ศลิาราชสหี ์ ศาสนสถานลอยฟ้า
แหง่ศรลีงักา สิง่มหศัจรรยข์องโลกล าดบัที ่ 8 เป็นยอดเขา
ทีส่งูทีส่ดุ สรา้งโดยกษตัรยิก์สัสปะ ในสมยัศตวรรษที ่ 5 
พระเจา้กสัสปะให ้สกิริยิาเป็นทัง้เมอืง พระราชวงั พระราช
อทุยาน และป้อมปราการเพือ่ป้องกนัการรกุรานจากศตัร ู
ประกอบดว้ยครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มแีทน่ศลิายกัษส์งู 500 
ฟุต เป็นหนิผาทีเ่กดิจากภเูขาไฟในอดตี เหมอืนกอ้นหนิยกัษ์วาง

อยูบ่นทีร่าบ สามารถมองเหน็ไดไ้กลจากรอบดา้นมคีวามสงูจากพืน้ 370 เมตร 
น าทา่นพสิจูน์ความมหศัจรรยข์องพระราชวงับนยอดเขา กบับนัไดเวยีนนบั 
2,000ขัน้ ชมภาพเขยีนสเีฟรสโก เป็นภาพนางอปัสรสวรรคท์ีม่อีายพุนักว่าปี, 
อา่งเกบ็น ้าโบราณ, ป้อมปราการ หรอื ประตสูงิโต บนยอดศลิาจะพบซาก
ปรกัหกัพงัของรากฐานพระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ในอดตี ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงสิ
กริยิาแบบ 360 องศา   

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่FRESCO WATER VILLA SIGIRIYA หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ี 3 เมอืงสิกิริยา – เมอืงแคนด้ี – สวนสมนุไพร – วดัพระเขี้ยวแก้ว                 ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่เมอืงแคนดี ้นครศกัดิส์ทิธิแ์ละเมอืงมรดกโลกทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาทีร่ะดบัความสงู  500 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล มปีระชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมนุไพร ทีข่ ึน้ชือ่ของศรลีงักา 
ชมสมนุไพรพืน้เมอืงไมว่่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก ้วานิลลา ไมจ้นัทร ์ลกูจนัทรเ์ทศ ทา่นสามารถลอง
นวดศรีษะแบบศรลีงักา และเลอืกซือ้ยาอายรุเวททีม่สีตูรมานบัพนัปี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั จากนัน้น าทา่นสู ่ วดัพระเขีย้วแกว้ (แต่งกายชดุสขีาวสภุาพเทา่นัน้) กราบนมสัการ พระ

บรมธาตุเขีย้วแกว้ พระทนัตธาตุองคน์ี้เป็นพระทนัตธาตุเบือ้งซา้ยของของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเพยีงองค์
เดยีวทีป่รากฏบนโลกมนุษย ์ โดยมหีลกัฐานรองรบัความถกูตอ้งตรงตามพระคมัภรีม์หาวงัศา นบัเป็นสิง่
สกัสทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงมาตัง้แต่โบราณ และเป็นศนูยร์วมศรทัธาของชาวศรลีงักา พระธาตุเขีย้วแกว้นี้ไดถ้กู
บรรจุอยูใ่นเจดยีท์องค า และผอบทองค า 7 ชัน้ ประดษิฐานในหอ้งกระจกกนักระสนุอยา่งแน่นหนา และ
ไมเ่คยเสดจ็ออกนอกประเทศเลยนบัตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่ 9 เพราะเชือ่กนัว่า หากเมือ่ใดพระเขีย้วแกว้
ถกูน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะน าภยัพบิตัมิาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยงัเชือ่ดว้ยว่า หากเมือ่ใดทีเ่กดิทกุขภ์ยั
ขึน้ การเปิดอญัเชญิพระธาตุเขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆได ้ 

ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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 พกัที ่OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ี 4  เมอืงแคนด้ี – ช้อปป้ิง – งานเทศกาลเพราเฮร่า ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี 
 จากนัน้น าทา่น น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นอญัมณี ประเทศศรลีงักามชีือ่เสยีงมาชา้นานในฐานะเป็นเกาะแหง่อญัมณีมี

ต านานเล่าว่ากษตัรยิโ์ซโลมอนไดส้ง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแกร่าชนิีแหง่ชบีา้และ ในทางประวตัิ
ศาสตรก์จ็ารกึไวว้่ามารโ์คโปโลไดพ้รรณาถงึทบัทมิเมด็ใหญ่ของกษตัรยิแ์หง่ศรลีงักา  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เสรจ็จากชมเมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าหน่ายของฝากทอ้งถิน่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นสู ่งานเทศกาลเพราเฮรา่ พธิแีหพ่ระเขีย้วแกว้ ชมขบวนแหพ่ระเขีย้วแกว้ ซึง่จะอญัเชญิพระธาตุเขีย้ว

แกว้ แหไ่ปรอบเมอืง จะมรีิว้ขบวนยาวเหยยีดน าดว้ยชา้งทีต่กแต่งประดบัประดาอยา่งสวยงาม มรีะบ าร าฟ้อน การ
แสดงพืน้เมอืงลงักา และดนตรพีืน้เมอืงของชาวศรลีงักา 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัที ่OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัท่ี 5  เมอืงแคนด้ี – เมืองกอลล ์– วดักลัณียา                                                      ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลล ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงชายทะเลอยูท่างใตห้า่ง
จากกรงุโคลมัโบ 115 กโิลเมตร เป็นเมอืงทา่ทีส่าคญัของศรลีงักา เคยเป็นศนูยก์ลางการ
บรหิารของอาณานิคมดทัชใ์นชว่งกลางศตวรรษที ่17 ถงึปลายศตวรรษที ่18 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ทา่นใหวพ้ระและชมภาพประวตัศิาสตร ์ วดักลัณียา ชมมหาวหิารและเลยเป็นวดัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็
มาดว้ยพระองคเ์องเมื่อ 2,500 ปี  
ชมภาพจติรกรรมฝาผนงัทีส่วยงานละพระพทุธรปูทีน่ ามาจากประเทศไทยไปประดษิฐาน และชมวดั
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงต่างๆ ชมวหิารกลางน ้า ซึง่รอบๆวหิารมพีระพทุธรปูมากายทีน่ ามาจากประเทศไทย 
 
 
 
ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่COCO-ROYAL BEACH RESORT KALUTARA หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ี 6  วดัพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมอืงกอลล ์– ป้อมปราการเมอืงกอลล ์– เมอืง
โคลมัโบ – วดัคงคาราม                                                                               ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี 
 จากนัน้น าทา่นชม วดัศรปีรมนนัทะ หรอืวดัจุฬาลงกรณ์ 
เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็

ประพาสยโุรปครัง้แรก เรอืพระทีน่ัง่มหาจกัร ีซึง่เป็นเรอืพระ
นัง่ในการเสดจ็ประพาสยโุรปครัง้นัน้ ไดห้ยดุแวะทีเ่มอืง
กอลล ์เมือ่วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เสดจ็
เยอืนวดันี้และทรงวางศลิาฤกษ์กอ่สรา้ง “จุฬาลงกรณ์ธรรม
ศาลา” เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ ในครัง้แรก เมือ่ปี 2440 ไดเ้สดจ็ไป

นมสัการวดัในเมอืงกอลล์ 2 วดั ไดแ้ก ่ วดัศรปีรมนนัทะ และ วดัคงคาราม หลงัจากนัน้
พระองคไ์ดเ้สดจ็ต่อไปยงัป้อมปราการเมอืงกอลล ์ (Galle Fort) ทีอ่ยูร่มิทะเล กอ่นทีจ่ะ
เสดจ็กลบัไปยงัเรอืพระทีน่ัง่มหาจกัรเีพือ่เสดจ็ฯต่อไปยงักรงุโคลมัโบ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเขา้สู ่เขตมรดกโลกเมอืงกอลล ์ทีม่บีา้นเรอืนแบบตะวนัตกโบราณ น าทา่นชม ป้อม

ปราการเมอืงกอลล ์เป็นป้อมปราการทีส่รา้ง ในสมยัชาวดทัชเ์ขา้ครอบครองศรลีงักา ในปี 
1663  สรา้งไวเ้พือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัผูบุ้กรกุและภยัธรรมชาตจิากทางทะเล ป้อม
ปราการแหง่นี้มลีกัษณะสถาปตัยกรรมสไตลย์โุรปทีส่วยงาม ทัง้ภายในและภายนอก 

ป้อมบรเิวณรอบๆ ภายในก าแพง จะมวีดัของชาวพทุธ, โบสถข์องชาวครสิต ์ และ
มสัยดิของชาวมสุลมิ อกีทัง้ยงัม ีสนามกฬีา รวมทัง้สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ ทีส่วยงามสไตล์
ยโุรป ป้อมแหง่นี้ยงัเป็นตน้แบบของการสรา้งป้อมปราการแหง่อืน่ๆ อกีดว้ยปจัจุบนั 
ป้อมปราการดงักล่าวยงัคงอยูแ่ละเป็นมรดกโลกของ UNESCO จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมอืงโคลมัโบ 
เขา้ชม วดัคงคาราม ซึง่เป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์เป็นสถานทีต่ัง้โรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติยแ์หง่แรก
ของประเทศศรลีงักา มพีระประทานองศอ์งคใ์หญ่ปางมารวชิยั ศลิปะแบบลงักาสวยงามมาก ดา้นหลงัของวดัจะ



 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-CMBTG-SL01 AMAZING IN AUG18-TG-W08 

มพีระพทุธรปูโลหะขนาดใหญ ่ประดษิฐานอยูม่ากมายนบัไมถ่ว้น น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้โอเดลเซน็เตอร ์ใจ
กลางโคลอมโบศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าของศรลีงักา แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทนัสมยัชือ่ดงัของโคลอมโบ 

ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัจากรบัประทานอาหารค ่าเสรจ็ น าทา่นสู ่สนามบนิ บนัดารานายเก เพือ่เตรยีมตวั เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  
 

วนัท่ี 7  สนามบินบนัดารานายเก (ศรีลงักา) – กรงุเทพ                                              ( - / - / - ) 
01.30 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG308  

*** บรกิารเสริฟ์อาหารบนเครือ่งบนิระหว่างเดนิทาง ** 
06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

-------- 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลงักา 
ใชส้ าเนาพาสปอรต์เล่มทีจ่ะเดนิทางไปศรลีงักาเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

17 – 23  สิงหาคม 2561 35,900  8,000 



 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-CMBTG-SL01 AMAZING IN AUG18-TG-W08 

อตัราน้ีรวม 
 คา่ธรรมเนียมวซี่า ประเทศ ศรลีงักา ทา่นละ 1,500 บาท 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรมั)  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษสีนามบนิทกุแหง่   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น / หอ้ง)   
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ   
 คา่อาหาร และเครือ่งดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุส าหรบัเดก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญาฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่มนิิบาร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนกังานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คา่ทปิพนกังานเสริฟ์, พนกังานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิ และภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษตี่าง ๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่ปรบัส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด      
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 700 บาท/ทริป/คน  ) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิตัติาม
เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรอืก่อนหน้านัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษิทั กอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรอืกอ่นหน้านัน้คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั  คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง 
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบรษิทัจะยงัคง

รกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้กท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่าก 

หรอื มเีดก็อาย ุ1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั เพราะ
เราค านึงถงึความปลอดภยัและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปท างาน หรอืเพือ่การอืน่ใดอนัมใิชก่าร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ปว่ย การถกูท ารา้ย ความตาย อบุตัเิหตุต่างๆ  
สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตก
ลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษเีดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้ หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษิทัจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น แต่ทางบรษิทัจะขอหกัเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซี่าของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซี่า) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษิทัฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
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ไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าวในระหว่างการ ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึ ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 
 


