รายการท่ องเทียวมรดกโลก
มรดกโลก ณ ประเทศศรี ลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)
สิกิริยา-ถํถํา ดัมบูลลา
ลา-แคนดี- พระเขีย วแก้ ว-กอลล์ -โคลั
- มโบ

วันเดินทาง

18 – 22 มกราคม / 16
16-20 กุมภาพันธ์ / 23-27 มีนาคม 2561
(วันแรงงาน) 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

วันแรก (1)
06.00 น.

กรุ งเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถํา ดัมบูลลา
ต้ อนรับท่านผู้มีเกียรติทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์ เตอร์ สายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึนเครื อง (ให้
ให้ ท่านนําพาสปอร์ ตเล่ มปั จจุบันติดตัวไปด้ วย)
ย
โดยสายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ เทียวบินที UL403 (บริ การอาหารเช้ าและเครื
ละเครื องดืมบนเครื อง)
ง
 ใช้ เเวลาเดิ
วลาเดินทาง 3 ชัว โมง 20 นาที
 เวลาทีศศรีรี ลงั กา ช้ ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว โมง

09.05 น.

-210.55 น.

12.00 น.
บ่าย

19.30 น.

ถึงสนามบินนานาชาติบนั ดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรี ลงั กา (Sri Lanka) หรื อชือทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา เป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ ชายฝั งตะวันออก
เฉียงใต้ ของอนุทวีปอินเดีย ชือในอดีตได้ แก่ ลงกา ลังกาทวี ป สิ งหลทวี ป และ ซี ลอน ซึง เป็ นชือทีใช้ ในสมัย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็ นชือทียงั คงใช้ ในบางโอกาส ปั จจุบนั คือ ศรี ลังกา เป็ นประเทศทีมีความ
เจริ ญทางด้ านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกียวข้ องกับประเทศไทยมาช้ านาน ดังนันเราจึงสามารถพบเห็น
ศิลปะทางโบราณสถานทีเกียวข้ องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขันตอนสนามบินและศุลกากรแล้ ว
ให้ ท่านได้ แลกเงินรู ปีศรี ลังกาทีสนามบินและรั บซิมการ์ ดศรี ลังกาจากไกด์ ท้องถิน
 รับประทานอาหารกลางวันทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางไปทีเมืองดัมบูลล่ า (ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว โมง) สู่
วัดถํา ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple) ทีได้ ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตังอยูบ่ นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต
ภายในถําดัมบูลลา ทีสร้ างโดยพระเจ้ าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินี
อภัย) พระองค์ทรงเคยพํานักในถําทีดมั บูลลา ช่วงทีพระองค์เสด็จ
พลัดถินจากเมืองอนุราชปุระ เพือเป็ นการตังหลักก่อนทีจะรวบรวม
ไพร่พลกลับไปรบกันอีกครังหนึง ต่อมาเมือพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึนครองราชย์ พระองค์ได้ ทรง
สร้ างวิหารศิลาภายในถําทีดมั บูลลานี ภายในมีถําทังหมด 5 ถํา
ด้ วยกัน แต่ละถํามีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาด
พระพุทธรูปทีมีสีสนั งดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปาง
สมาธิมากมาย ประดิษฐานอยูท่ วั ไปภายในถําทีประกอบด้ วยห้ อง
หลายห้ อง ทีสําคัญคือภายในถําแรก เป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรู ป
ปางปริ นิพพาน ทีแกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ วา่ ถํา
จะมีขนาดเล็กเมือเทียบกับถําอืนๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้
อย่างสบายๆ ดูแล้ วช่างสวยงามยิงนัก ถัดไปคือถําที 2 เป็ นถําทีมีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตา
มากด้ วยองค์เจดีย์ทีสงู จากพืนถึงเพดานถํา นอกจากนันก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมาย
ทังองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรี ยงรายอยูร่ อบๆ ถํา และรูปปั นกษัตริ ย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียง
ทางเดินเราก็จะเจอกับถําที 3 ที 4 และที 5 ตามลําดับ ซึง แต่ละถํามีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยูเ่ ป็ น
จํานวนมากกว่าร้ อยองค์ และทีเสริ มให้ ถําทัง 5 มีความวิจิตรสวยงามนันก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนัง
และเพดานจนแทบจะเต็มพืนทีอายุราว 800 ปี มาแล้ ว โดยภาพเขียนสีเหล่านีเป็ นเรื องราวเกียวกับ
พระพุทธเจ้ า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจําแคว้ น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์
เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกลุ ลงสีสนั สวยงามน่าอัศจรรย์ยิงนัก แล้ วเดินทางเข้ าสู่ทีพกั
 รับประทานอาหารคําในโรงแรม
 พักที Fresco Water Villa, Sigiriya หรื อในระดับเดียวกัน
http://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/

วันทีสอง (2) สิกิริยา – ภูเขาสิงห์ โต – สวนสมุนไพร – แคนดี  – ร้ านอัญมณี – โชว์ ระบําพืน เมือง
07.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

-308.00 น.

12.00 น.
บ่าย

คํา

นําท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรื อ ภูเขาสิงห์ โต (Lion
Rock) มรดกโลก สร้ างโดยกษัตริ ย์กสั สปะสมัยศตวรรษที 5 หรื อ
เมื อ 1,500 ปี มาแล้ ว ซึงอาจจะนับเป็ นสิงมหัศจรรย์ ทีสุดของศรี
ลังกา เนืองจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยูบ่ ริ เวณปากทางเข้ า
ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน มีแท่นศิลายักษ์ สงู 500 ฟุต เป็ น
หินผาที เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ทีไม่ได้ เรี ยกเป็ นภูเขาเพราะว่า
ลักษณะของมัน เหมื อนก้ อนหิ นยักษ์ วางอยู่บนที ราบ สามารถ
สิกิริยา
มองเห็นได้ ไกลจากรอบๆ ด้ าน มีความสูงจากพืน 370 เมตร และ
ด้ านบนมี ลกั ษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บน
ยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิงใหญ่ในอดีต
สวนดอกไม้ พร้ อมสระว่ายนํา มีถําทีผนังถําทียาว 140 เมตร สูง 40
เมตรเต็มไปด้ วยภาพวาดเก่าแก่ทีสดุ ทียงั อยู่ในสภาพดี เพราะเป็ น
ภาพเขียนแบบ fresco หรื อปูนเปี ยก ทีวาดลงบนปูนทีฉาบผนังถําให้ เรี ยบก่อนวาดภาพ รู ปวาดสีของชาว
สิ ง หลนี เป็ นภาพนางอัป สรขนาดเท่ า ตัวคนซึ ง มี สี สัน สดใส ละเอี ย ดอ่ อ น หลัง จากนันเดิ น ทางที ส วน
สมุนไพร ทีเมืองมาตาเล
 รับประทานอาหารกลางวันทีสวนสมุนไพร
นําท่านชมสวนสมุนไพรทีขนชื
ึ อของศรี ลงั กา ชมสมุนไพรพืนเมืองไม่ว่าจะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้
วานิลลา ไม้ จนั ทน์ ลูกจันทร์ เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรี ลังกาและเลือกซือยาอายุรเวททีมีสตู ร
มานับพันปี เช่น ยาลดความอ้ วน ยากําจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ ปวดเมือย นํามันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้
ตามอัธยาศัย แล้ วนําท่านเดินทางไปเมืองแคนดี  (Kandy) นครศักดิnสิทธิnและเมืองมรดกโลกทีตงอยู
ั ่ในหุบ
เขาทีระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับนําทะเล มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนําท่าน
ช้ อปปิ งที ร้ านอั ญมณี ประเทศศรี ลงั กามี ชือเสียงมาช้ านานในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณี มีตํานานเล่าว่า
กษัตริ ย์โซโลมอนได้ สง่ อัญมณีจากเกาะลังกาเป็ นของกํานัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวัติศาสตร์ ก็จารึ ก
ไว้ ว่ามาร์ โคโปโลได้ พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริ ย์แห่งศรี ลงั กาจากนันนําท่านชมโชว์ ระบําพืน เมือง
ศรี ลั ง กา
ตื น ตาตื น ใจไปกั บ การระบํ า พื นเมื อ งชุ ด ต่ า งๆ
โดยเฉพาะการแสดงชุ ด ลุ ย ไฟ
หลังจากโชว์จบ นําท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมทีพกั
 รับประทานอาหารคําในโรงแรม
 พักที Oakley Hotel, Kandy หรื อในระดับเดียวกัน
http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/

วันทีสาม (3) วัดพระเขีย วแก้ ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่ า
05.00 น.

นําท่านสู่ วัดพระเขีย วแก้ ว (Temple of the Tooth) กรุ ณาแต่ งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ
บรมสารี ริกธาตุพระทันตธาตุเขียวแก้ ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิnสิทธิn ซึงประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอี ก 7 ชัน เป็ นทองคําทุก โดยปกติแล้ วผู้ทีมาบูชาพระเขียวแก้ วจะถวาย
ดอกไม้ และบูชาอยูเ่ พียงชันนอกเท่านัน ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับเข้ าสูท่ ีพกั

-408.00 น.
เช้ า
12.00 น.
บ่าย

19.30 น.

วันทีสี (4)
07.00 น.
เช้ า

13.00 น.
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร เดินทางไปวัดกัลยาณี
 รับประทานอาหารกลางวั
กลางวันทีภตั ตาคาร – อาหารจีน
นําท่านเดินทางสูว่วััดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึงชาวศรี
ลังกาเชือว่าเมือกว่า 2,500 ปี มาแล้ ว พระพุทธเจ้ าทรงได้
ได้ เคยเสด็จมาประทับ
นัง บนรัตนบัลลังก์ทองคํา ณ วัดแห่งนี และพระองค์ทรงเทศน์
ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหล
เป็ นครังแรกยังสถานทีนี ทีนีมีต้นพระศรี มหาโพธิnทีศกั ดิnสิทธิn ทีได้ ปลูกจากกิง
ตอนของต้ นพระ
ศรี มหาโพธิn ทีเมื องอนุราชปุระ แล้ วเดินทางไปรี สอร์ ทที ตงอยู
ั ่ริมมหาสมุทร
อินเดีย หากมีเวลา ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นริ มหาด ว่ายนํา หรื อ พักผ่อนใน
รี สอร์ ทตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํคําในรี สอร์ ท
 พักที Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน
http://www.cocoroyalbeach.com/
กอลล์ – วัดพระศรี
ศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ –
วัดคงคาราม – ช้ อปปิ  ง – สนามบินโคลัมโบ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์
กอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึงของศรี ลงั กา
เป็ นเมื องที ชาวโปรตุเกสมาถึงศรี ลงั กาครั งแรกต่อ เมื อถึงเมื องกอลล์
แล้ ว นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่วั ด พระศรี ป รมนั น ทะราชวรมหาวิ ห าร ที
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เคยเสด็จ ในครังนันพระองค์
ได้ สร้ างจุฬาลงกรณ์ ธรรมศาลาไว้ เป็ นทีระลึก จากนัน นําท่านชมเขต
มรดกโลกเมื อ งเก่ า ของเมื อ งกอลล์ ที มี บ้ า นเรื อ นแบบตะวัน ตก
โบราณ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปื นใหญ่ ซึงถูกสร้ างโดยชาวดัตส์ เมือ
ศตวรรษที 17 และปั จจุบนั หอนาฬิกาได้ มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ ดูใหม่และทันสมัยขึน แล้ วนํ าท่าน
เดินทางสูกกรุ
่ รุ งโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมื
เมืองหลวงของศรี ลงั กา ผ่านชมรั
นชม ฐสภาเก่าแก่ใน
ป้อมปราการ ผ่านชมอนุ
อนุสาวรี ย์วีรชน และผ่านชมสุสานกลางเมือง
 รับประทานอาหารกลางวั
กลางวันทีภตั ตาคาร
ตาคารจีน
นําท่านชมเมืองโคลอมโบ
ลอมโบ เมืองหลวงทีมีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ตึกระฟ้าตังตระหง่านขึนทัดเทียมกับ
สิงก่อสร้ างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้ วยความสวยงามของธรรมชาติทียงั คงความสมบูรณ์ นําท่านช้ อปปิ งที
ร้ าน Noritake ซึงเป็ นร้ านขายเครื องถ้ วยกระเบือง อันเลืองชือ และนํนําท่าน
เดินทางสู่ วัดคงคาราม
าม (Gangaramaya Temple) ซึง เป็ นวัดของนิกายสยาม
วงศ์ เป็ นสถานทีตงโรงเรี
ั
ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
ลังกา มี พระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก
ด้ านหลังของวัดจะมีพระพุทธรู ปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มาก
ากมายนั
มายนับ
ไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยทีนิยมนํามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้ กับวัดแห่งนี
จากนันนํนําท่านช้ อปปิ งต่อที ห้ างโอเดลช้ อปปิ  งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชัน ชันนําของศรี ลงั กา แหล่งช้ อปปิ ง
สินค้ าทันสมัยชือดังของโคลอมโบ

-520.00 น.

 รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคารจีน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันทีห้ า (5)
01.15 น.

โคลอมโบ – กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ เทียวบินที UL402 นําท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว โมง 30 นาที
 เวลาทีเมืองไทย เร็ วกว่า ศรี ลงั กา 1.30 ชัว โมง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้ าชัน 2) โดยสวัสดิภาพ

06.15 น.

 ☺  ☺  ☺  ☺ ☺ ☺ 
เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าศรี ลังกา
ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตเล่มทีจะเดินทางไปศรี ลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน
*** รายการอาจมีการปรั บเปลียนได้ ตามความเหมาะสม ***
ระเบียบการและเงือนไข
รายการท่ องเทียวมรดกโลก ณ ประเทศศรี ลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)
ค่ าใช้ จ่ายทัวร์
วันเดินทาง 18 – 22 มกราคม / 16-20 กุมภาพันธ์ / 23-27 มีนาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่
เด็กอายุตํากว่า12 ปี พักเตียงเสริ ม
เด็กอายุตํากว่า12 ปี ไม่มีเตียง
พักห้ องเดียว เพิม
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 10 ท่ านขึน ไป
27,900
22,900
21,900
5,400

(วันแรงงาน) 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่
เด็กอายุตํากว่า12 ปี พักเตียงเสริ ม
เด็กอายุตํากว่า12 ปี ไม่มีเตียง
พักห้ องเดียว เพิม

ผู้ใหญ่ 10 ท่ านขึน ไป
28,500
23,500
22,500
5,400

หมายเหตุ : รายการนีไม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร วม

1. ค่าตัวv เครื องบินไป-กลับชันธรรมดา และค่าภาษี สนามบิน โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ (UL)

-62. ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้ องเดียว) ในโรงแรมทีระบุในรายการ หรื อ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามทีระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้ าชมสถานทีตา่ ง ๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศศรี ลงั กาท่านละ USD35
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึง ล้ านบาทถ้ วน)
เงือนไขตามกรมธรรม์
ราคานีไ 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 – เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ และชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก
5. ค่านําหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรื อชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิน พนักงานขับรถ และผู้ชว่ ยคนขับ
อัตราทีแนะนํา รวม 700 บาท ต่อทริ ปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
ทีมงานศรี ลงั กา ไกด์ท้องถิน คนขับรถ ผู้ชว่ ยคนขับรถ รวม 12USD ต่อผู้เดินทาง 1 คน
หัวหน้ าทัวร์ ไทย 200 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 คน
ค่ายกกระเป๋ า และ อืนๆ 100 บาท
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%
การจองทัวร์

1.
2.
3.
4.
5.

1. แจ้ งชือ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้ กบั ทางเอเยนต์เพือทําการสํารองทีนงั
2. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้ อมส่งสําเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้ าพาสปอร์ ตเล่มทีใช้ เดินทาง เพือทําวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ ามีการเปลียนเล่มพาสปอร์ ต ลูกค้ าจําเป็ นต้ องชําระค่าทําวีซา่ ใหม่เพิมเติมเอง)
4. ชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

เงือนไข
เวลาสมัครชําระทังหมดหรื อชําระครังแรก 10,000 บาท ทีเหลือชําระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่านไม่ได้ รับประทานอาหารและไม่ได้ เดินทางท่องเทียวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิn ไม่อาจเรี ยกร้ องเงินหรื อบริ การส่วนทีขาดไปได้
กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศ หรื อทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เข้ าประเทศ หรื อไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื อบางส่วน
รายการท่องเทียวและการเดินทางทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิnทีจะยกเลิกหรื อเปลียนแปลงเพือความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึนไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึนไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้ อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 100% ของราคาทัวร์

-61.
2.
3.
4.

คําแนะนํา
ธนบัตรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท
เพือความสะดวกและปลอดภัยโปรดนํากระเป๋ าถือติดตัวขึนเครื องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
เพือความปลอดภัยไร้ กงั วล กรุณาอย่านําของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ทีตดั เล็บ หรื อของทีมีลกั ษณะ
เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรื อวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ ขีดไฟ นํามัน สเปรย์ หรื อของเหลว อาทิ เหล้ า
แชมพู โลชัน หรื อเจล อาทิ ครี ม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรื อของเหลวอืนๆ ทีมีลกั ษณะใกล้ เคียง ขึนเครื อง

ความรั บผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอืน ๆ พร้ อมทังโรงแรม บริ ษัทจัดนําเทียวตลอดจน
แหล่งท่องเทียวต่างๆ เพือให้ บริ การแก่นกั ท่องเทียว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ซึง อาจเกิดขึน เนืองจากความล่าช้ าการยกเลิกเทียวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การ
ปฏิบตั ิตามคําสัง เจ้ าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง

