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รายการทอ่งเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรลีังกา 5 

วนั 3 คนื (UL) 

เดินทางช่วงเดอืนเมษายน – มถินุายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดินทาง :  สงกรานต ์14-18 เม.ย. 2560   พกัคู่ราคาเริม่ตน้ ท่านละ 31,900 บาท 

28 เม.ย.-2 พ.ค. 2560   พกัคู่ราคาเริม่ตน้ ท่านละ 30,200 บาท 

10-14 พ.ค. / 8-12 มิ.ย. 2560  พกัคู่ราคาเริม่ตน้ ท่านละ 26,600 บาท 

Amazing Sri Lanka 
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สิกิริยา  มรดกโลกปราการลอยฟ้าสิงหคีรี เฟรสโกอัปสรสวรรค์แสนมหัศจรรย์ 
ดัมบุลลา วัดถ ้าพุทธ 1,900 ปี แหล่งประติมากรรมและจิตรกรรมมรดกโลก  
แคนดี   ราชธานีมรดกโลกแห่งกษัตริย์องค์สุดท้าย เมืองพระทันตธาตุเขี ยวแก้ว  
กอลล์  เมืองป้อมรบชายฝั่งสมุทร มรดกโลกแห่งยุคอาณานิคม โปรตุเกส-ดัชท์ 
โคลอมโบ ศูนย์กลางการค้าและพาณิชย์ เมืองท่าและนครหลวงของศรีลังกา  

 

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา 

06.30 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 8 - 9 โรว์ S 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  

09.05 น. โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรี

ลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้
ของอนทุวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก ่ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน 
ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้ในสมยัอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ใน
บางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ 
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกับประเทศไทย
มาช้านาน ดังนัน้เราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานท่ี
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขัน้ตอนสนามบินและ
ศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางไปท่ีภตัตาคาร 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ท่ีได้ขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 
ตั ง้ อยู่ บน เขาสูงประมาณ 500 ฟุต  
ภายในถ า้ดมับูลลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้า
วาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์
ทรงเคยพ านักในถ า้ท่ีดัมบูลลา  ช่วงท่ี
พระองค์เสด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปุ
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ระ เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครัง้หนึง่ ตอ่มาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ และ
เสด็จกลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ า้ ท่ีดมับูลลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้
ด้วยกัน แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์
พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยู่ทัว่ไปภายในถ า้ท่ีประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ท่ี
ส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนยาวถึง 49 
เมตร  ถึงแม้ว่าถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับถ า้อ่ืนๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อย่างสบายๆ ดแูล้ว
ชา่งสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสงู
จากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึง
พระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงราย
อยู่รอบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียง
ทางเดินเราก็จะเจอกับถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึ่งแต่ละ
ถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่ร้อย
องค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้  5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ 
ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี ้
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพระพทุธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพทุธประวตัิ เหล่ามวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Fresco Water Villa, Sigiriya (4ดาว) http://www.frescowatervilla.com หรือในระดบัเดียวกนั 
วันท่ีสอง (2)   สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้– โชว์ระบ าพืน้เมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

สิกิริยา 

http://www.frescowatervilla.com/
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08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะ
สมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีสดุของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมี
สิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายกัษ์สูง 500 ฟุต เป็น
หินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ีไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั  เหมือนก้อนหินยกัษ์วาง
อยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะ
แบน ดรูวมๆ จงึเหมือนแทน่หินขนาดยกัษ์ บนยอดศลิายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน า้ มีถ า้ท่ีผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่
ท่ีสดุ ท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนงัถ า้ให้ 

 เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึ่งมีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น 
หลงัจากนัน้เดนิทางท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไม่วา่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทท่ีมีสตูร
มานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยาก าจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้
ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ตามอธัยาศยั แล้วน า
ท่านเดินทางไปเมืองแคนดี  ้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธ์ิและเมือง
มรดกโลก ท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีระดับความสูง 500 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ จากนัน้
น าท่านชมโชว์ระบ าพืน้เมืองศรีลังกา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ า
พืน้เมืองชดุตา่งๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุยไฟ หลงัจากโชว์จบ น าทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  พกัท่ี Oak-Ray Regency Hotel, Kandy (4ดาว) http://www.oakrayregency.com หรือในระดบัเดียวกนั 
 
 
 

วันท่ีสาม (3)  แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลก – ฮกิกาดูว่า 

05.00 น. น าทา่นสู ่วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการ 

http://www.oakrayregency.com/
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พระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อนัศกัดิส์ิทธ์ิซึง่ประดษิฐาน
อยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็นทองค าทกุ  โดยปกติแล้วผู้ ท่ีมาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้  

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดินทางสูเ่มืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของ

ศรีลงักา เป็นเมืองท่ีชาวโปรตเุกสมาถึงศรีลงักาครัง้แรก 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางต่อ เม่ือถึงเมืองกอลล์แล้ว น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรี ปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ท่ี

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์ได้สร้างจฬุาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ี
ระลึก น าท่านชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ ท่ีมีบ้านเรือน
แบบตะวันตกโบราณ  ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคาร
โบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดตัส์ เม่ือศตวรรษท่ี 17 และ
ปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึน้ 
แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Citrus Hotel, Hikkaduwa (4 ดาว) http://www.citrusleisure.com/hikkaduwa  
          หรือในระดบัเดียวกนั 
วันท่ีส่ี (4)   ฮกิกาดูว่า – โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า ให้ทา่นได้ชมทะเล เดนิชายหาด หรือพักผ่อน ว่ายน า้ ตามอธัยาศยั  
09.30 น. เช็คเอ้าท์แล้ว  เดินทางต่อสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  (Kelaniya 

Temple) ซึง่ชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกวา่ 2,500 ปีมาแล้ว พระพทุธเจ้าทรง
ได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแหง่นี ้และพระองค์
ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยังสถานท่ีนี  ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหา
โพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุง
โคลอมโบ (Colombo) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึก
ระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทีย มกับสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติท่ี
ยงัคงความสมบรูณ์ 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

http://www.citrusleisure.com/hikkaduwa
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บา่ย น าท่านสู่  วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวดัของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของ
ประเทศศรีลังกา  มีพระประทานองค์
ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
สวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมี
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป โ ล ห ะ ข น า ด ใ ห ญ่  
ประดิษฐานอยู่มากมายนบัไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพุทธบชูาให้กบัวดัแห่งนี  ้แล้ว
ไปช้อปปิง้ท่ีร้าน Noritake ซึ่งเป็นร้านขายเคร่ืองถ้วยกระเบือ้ง อนัเล่ืองช่ือ จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ตอ่ท่ี ห้าง
โอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของศรีลงักา แหลง่ช้อปปิง้สินค้าทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
ค ่า น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วันท่ีห้า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี UL402 น าทา่นเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ… 
 

            
 

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 

- ส าเนาพาสปอร์ตเล่มทีใ่ช้เดินทางไปศรีลงักา ตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือนข้ึนไปนบัตัง้แต่วนั
เดินทาง 

 
 

รายการท่องเท่ียวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลงักา 5 วนั 3 คืน (UL) 
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ค่าใช้จ่ายทวัร์   
วันเดนิทาง  14-18 เมษายน 2560 
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึน้ไป 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัคู่  31,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 26,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง 25,900 
พกัห้องเด่ียว เพิม่     5,000 

 
วันเดนิทาง 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป ผู้ใหญ่ 8 - 9 ท่าน ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่าน 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัคู่  30,200 32,500 33,500 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 24,500 27,500 28,500 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง 23,500 26,500 27,500 
พกัห้องเด่ียว เพิม่     5,000 5,000 5,000 

 
วันเดนิทาง 10-14 พฤษภาคม / 8-12 มิถุนายน 2560 
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป ผู้ใหญ่ 8 - 9 ท่าน ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่าน 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัคู่  26,600 28,900 29,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 20,900 23,900 24,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง 19,900 22,900 23,900 
พกัห้องเด่ียว เพิม่     5,000 5,000 5,000 

 
 หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไมต้่องการพกัห้องเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
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6. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อตัราท่ีแนะน า  

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถ่ิน คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า ใบละ 40 รูปีศรีลงักา (ประมาณ 10 บาท) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนญุาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
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3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพ ู
โลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั การปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

           


