
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว มรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)  
 กอลล์ – สิกริิยา – ถ า้ดัมบลูล่า – แคนดี ้(พระเขีย้วแก้ว) – โคลอมโบ  

เดนิทาง 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61 (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ  – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร – เขตมรดกโลก 
                               เมืองกอลล์ 

06.00 น. ต้อนรับทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิสนามบนิสวุรรณภมูิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคาน์เตอร์สายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ี ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)                      
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากวา่ เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
11.00 น. ถึงสนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการวา่  

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา  เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย  ช่ือในอดีตได้แก่  ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึง่เป็นช่ือท่ีใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ 

                        เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม  และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน  ดงันัน้เราจงึสามารถพบ
เห็นศลิปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา มากมาย  หลงั
ผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  

 ให้ทา่นนําเงินยเูอสดอลลา่ร์ แลกเงินรูปีศรีลงักาท่ีสนามบนิ 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

 



 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง กอลล์ เมืองมรดกโลกของศรีลงักา เป็นเมืองท่ีชาวโปรตเุกสมาถึงศรีลงักาครัง้แรก 
นําทา่นเดนิทางสู่ วัดพระศรี ปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
เคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์ได้สร้างจฬุาลงกรณ์ธรรมศาลา 

 
ไว้เป็นท่ีระลกึ จากนัน้ ให้ทา่นได้นัง่ รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ท่ี
มีบ้านเรือนแบบตะวนัตกโบราณ ซึง่ถกูสร้างโดยชาวดตัส์ ทา่นจะรู้สกึเหมือนวา่ย้อนยคุไปศตวรรษท่ี 17 
ผา่นโบสถ์คริสต์ ร้านรวงตา่งๆ The Dutch Fort ประภาคารโบราณ  ป้อมปืนใหญ่  และหอนาฬิกา แล้ว
มาถ่ายรูปบนฐานกําแพงเมืองริมทะเลเป็นท่ีระลกึ จากนัน้ นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
     พกัท่ี Coco Royal Beach http://www.cocoroyalbeach.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

อาทติย์ 30 ธ.ค. 61 (2)   วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต 

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า                 นําทา่นเดนิทาง สู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  (Kelaniya Temple) ซึง่ชาวศรีลงักาเช่ือวา่เม่ือกวา่ 2,500 ปี

มาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองคํา ณ วดัแหง่นี ้และพระองค์ทรงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ   

 
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่  เมืองสิกิริยา เพ่ือชม ภูเขาสิงห์โต  (Lion Rock) มรดกโลก  สร้างโดยกษัตริย์กสั สปะ

สมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว  ซึง่อาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีสดุของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมี

สิกิริยา 

http://www.cocoroyalbeach.com/


 

 

สิงโตตวัใหญ่  ยืนอยูบ่ริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแทน่ศลิายกัษ์สงู 500 ฟตุ เป็น
หินผาท่ีเกิดจากภเูขาไฟในอดีต แตท่ี่ไมไ่ด้เรียกเป็นภเูขาเพ ราะวา่ลกัษณะของมนั  เหมือนก้อนหินยกัษ์วาง
อยูบ่นท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ  ด้าน มีความสงูจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะ
แบน ดรูวมๆ จงึเหมือนแทน่หินขนาดยกัษ์ บนยอดศลิายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีต สวนดอกไม้พร้อมสระวา่ยนํา้ มีถํา้ท่ี ผนงัถํา้ท่ียาว 140 เมตร สงู 40 เมตรเตม็ไปด้วยภาพวาดเก่าแก่
ท่ีสดุ ท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ  fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนงัถํา้ให้
 เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเทา่ตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
    พกัท่ี Danawwa Resort http://danawwaresort.com/ 
 
จันทร์ 31 ธ.ค. 61 (3)    วัดถ า้ดัมบูลลา – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอัญมณี – โชว์ระบ าพืน้เมือง –  
                               กาล่าดนิเนอร์ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า นําทา่นเดนิทางไปท่ี เมืองดัมบูลล่า จากนัน้นําทา่นชม วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ท่ีได้

ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยูบ่นเขาสงูประมาณ 
500 ฟตุ  ภายในถํา้ดมับลูลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา  (วฏัฏะ
คามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพํานกัในถํา้ท่ีดมับลูลา  ชว่งท่ีพระองค์
เสดจ็พลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ  เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะ
รวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครัง้หนึง่  ตอ่มาเม่ือพระองค์ทรงรบ
ชนะ และเสดจ็กลบัขึน้ครอง ราชย์  พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศลิา

ภายในถํา้ท่ีดมับลูลานี ้ภายในมีถํา้ทัง้หมด 5 ถํา้ด้วยกนั  แตล่ะถํา้มี
ขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป  มีภาพวาดพระพทุธรูปท่ีมีสีสนั
งดงาม  ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย 
ประดษิฐานอยูท่ัว่ไปภายในถํา้ท่ีประกอบด้วยห้องหลายห้อ ง  ท่ี
สําคญัคือภายในถํา้แรก เป็นท่ีประดษิฐาน พระพทุธรูปปาง
ปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้วา่ถํา้จะมี
ขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถํา้อ่ืนๆ  แตก็่ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อยา่งสบายๆ ดแูล้วชา่งสวยงามยิ่งนกั 
ถดัไปคือถํา้ท่ี 2 เป็นถํา้ท่ีมีขนาดใหญ่  ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสงูจากพืน้ถึงเพดาน
ถํา้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน์ รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงราย
อยูร่อบๆ ถํา้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล เดนิถดัไปตามระเบียงทางเดนิเราก็จะเจอกบัถํา้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 
ตามลําดบั ซึง่แตล่ะถํา้มีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจํานวนมากกวา่ร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถํา้
ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ  ภาพเขียนสีจิต รกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเตม็พืน้ท่ีอายรุาว 
800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า พระพุ ทธศาสนา พระพทุธประวตั ิ
เหลา่มวลเทวดาประจําแคว้น รวมถึงลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่  ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่
อศัจรรย์ยิ่งนกั หลงัจากนัน้เดนิทางไปท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย นําทา่นชมสวนสมุนไพร ท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไมว่า่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ู

โกโก้ วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ทา่นสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวท

http://danawwaresort.com/


 

 

ท่ีมีสตูรมานบัพนัปี เชน่ ยาลดความอ้วน ยากําจดัข นสว่นเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย นํา้มนัจนัทน์ ชาสมนุ ไพร 
ฯลฯ ได้ตามอธัยาศยั แล้วนําทา่นเดนิทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิส์ิทธ์ิและเมืองมรดกโลก     

 
 
 
 
 
 
 
                         ท่ีตัง้อยู่ในหบุเขาท่ี ระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล  มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอม

โบ และนําทา่นช้อปปิง้ท่ี ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงักามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแหง่อญัมณีมี
ตํานานเลา่วา่ กษัตริย์โซโลมอนได้สง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของกํานลัแก่ราชินีแหง่ชีบ้าและในทาง
ประวตัศิาสตร์ก็จารึกไว้วา่มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แหง่ศรีลงักา จากนัน้นําทา่น
ชมโชว์ระบ าพืน้เมืองศรีลังกา  ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบําพื ้นเมืองชดุตา่งๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุย
ไฟ หลงัจากโชว์จบ นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา กาล่าดนิเนอร์ในโรงแรม 
    พกัท่ี Oak-Ray Regency, Kandy  http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/ 
 

อังคาร 1 ม.ค. 62 (4)  วัดพระเขีย้วแก้ว – โคลอมโบ – วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง –  สนามบินโคลัมโบ 

05.00 น. นําทา่นสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว  (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขา วสุภาพ กราบนมสัการพระ
บรมสารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแก้ว  (Sacred Tooth Relic Temple) อนัศกัดิส์ิทธ์ิ  ซึง่ประดษิฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยูใ่นสถปูอีก 7 ชัน้ เป็นทองคําทกุ  โดยปกตแิล้วผู้ ท่ีมาบชูาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองโคลอมโบ  เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอยา่งก้าวกระโดด  ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้
ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่เป็นวดั

ของนิกายสยามวงศ์  เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์
แหง่แรกของประเทศศรีลงักา  มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั 
ศลิปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะ

http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/


 

 

ขนาดใหญ่ ประดษิฐานอยูม่าก มายนบัไมถ้่วน  และมีคนไทยไมน้่อยท่ีนิยมนํามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดั
แหง่นี  ้ท่ีน่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บ พระบรมสารีริกธาตุ  (พระเกศาธาตุ ) พระธาต ุพระพทุธรูปลํา้คา่ จากนานา
ประเทศ เชน่ พระพทุธรูปองค์เล็กท่ีสดุในโลก พระหยกขาว พระทบัทิมแดง และยงัมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ แล้วผา่นชม พระอโุบสถกลางนํา้ (สีมามาลากา) ของวดัแหง่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ตอ่ท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้นําของศรีลงักา  แหลง่ช้อปปิง้
สินค้าทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 

วันท่ีห้า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี UL402 นําทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้สําเนาพาสปอร์ตเลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ระเบียบการและเง่ือนไข 

ร่างรายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 
เดนิทาง 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

 
ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 
เดก็เตียงคู่ เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

29 ธันวาคม 2561 –  
2 มกราคม 2562 32,500 28,000 27,000 5,400 

 
หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 
 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพ่ือทําการสํารองท่ีนัง่  
  2. ชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่สําเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือทําวีซา่ออนไลน์  
      (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเลม่พาสปอร์ต ลกูค้าจําเป็นต้องชําระคา่ทําวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง ) 
  4. ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

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

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

6. คา่วีซา่เข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง  

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

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิกําหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท  

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อัตราที่แนะน า รวม 700 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน 

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถ่ิน คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า และ อ่ืนๆ 100 บาท 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 



 

 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรชําระทัง้หมดหรือชําระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือชําระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไมไ่ด้ รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางทอ่งเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น  
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดนิทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระทา่นละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระทา่นละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกวา่ 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดนํากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่นําของมีคา่ตดิตวัในการเดนิทาง  
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกั ษณะ

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

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนข องสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม  บริษัทจดันําเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้  เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบนิ อบุั ตเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิ เหตสุดุวิสยั การ
ปฏิบตัติามคําสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง  
 

           
 


