
 

 

 

 

 

Amazing Sri Lanka 
 

รายการชมขบวนแห่พระเขีย้วแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 
 ถ า้ดัมบูลลา – อนุราชปุระ - แคนดี ้– ชมขบวนแห่พระเขีย้วแก้ว – กอลล์ – โคลัมโบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง      10 – 14 สิงหาคม 2562 

พเิศษรวม ทัวร์ตุ๊กตุ๊ก ชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล์ 
 

เสาร์ 10 ส.ค. 62 (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – วัดถ า้ดัมบูลลา – สิกิริยา  

06.00 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดงันัน้เราจึงสามารถพบ
เห็นศลิปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  
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 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาท่ีสนามบิน 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางไปท่ีเมือง ดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง) สู่วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave 

Temple)  ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต  ภายในถ า้
ดมับลูลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับลูลา ช่วงท่ี
พระองค์เสด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกันอีก
ครัง้หนึ่ง ตอ่มาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายใน
ถ า้ท่ีดมับูลลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ด้วยกัน แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกันออกไป มีภาพวาด
พระพุทธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทัว่ไป
ภายในถ า้ท่ีประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ท่ีส าคัญคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพาน ท่ีแกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้ว่าถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับถ า้อ่ืนๆ  แต่ก็
ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดแูล้วช่างสวยงามยิ่งนกั ถัดไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ 
ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสูงจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพุทธไสยาสน์ 
รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล 
เดินถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึ่งแตล่ะถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่
เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมากกว่าร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ  

ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี ้
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธเจ้า พระพทุธศาสนา  พระพทุธประวตัิ เหล่ามวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
     พกัท่ี Oak-Ray Pelwehera Village Resort หรือในระดบัเดียวกนั  
 
อาทติย์ 11 ส.ค. 62 (2)  อนุราชปุระ – สวนสมุนไพร –  แคนดี ้– ขบวนพาเหรดพธีิเพราเฮราฉลองพระเขีย้วแก้ว 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นชม เมืองอนุราชปุระ (Anuradhapura) ซึง่เป็นนครหลวงแหง่
แรกของประเทศศรีลงักา สมยัพทุธศตวรรษท่ี 3 (เก่าแก่กวา่ 2,200 ปี) 
และเป็นเมืองหลวงอยูน่านถึง 1,500 ปี เมืองนีต้ัง้ช่ือตามกลุม่ของ
ดวงดาวอนรุาธท่ีหมายถึง ความมัน่คง ความมัง่คัง่และสมบรูณ์พนูสขุ 
(ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นนมสัการ 
พระสุวรรณเจดีย์หรือ รุวันเวลีสียะเจดีย์ (Ruvanveliseya) ซึง่เป็น
เจดีย์ท่ีใหญ่และสวยงามมาก สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์เม่ือคราวพระเจ้า
ทฎุคามณีชนช้างชนะกษัตริย์ทมิฬ ภายในบรรจพุระสารีริกธาต ุมีผู้คน
จ านวนมากท่ีเห็นพระธาตเุป็นล าแสงลอยเข้าลอยออกจากเจดีย์บอ่ยครัง้ 
กลา่วกนัวา่ อนรุาชปรุะเป็นพิพิธภณัฑ์มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีในของโลก 
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เพราะมีเจดีย์ใหญ่ๆ มากมายหลายแหง่ ชม โลหะปราสาทแห่งท่ี 2 
ของโลก ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ซึ่งในโลกมี
โลหะปราสาท 3 แหง่ แหง่แรกอยูท่ี่อินเดีย และแหง่ท่ีสามอยูท่ี่
เมืองไทย (วดัราชนดัดา) โลหะปราสาทแหง่ท่ี 2 นี ้เป็นอาคาร
ส่ีเหล่ียมสงู 9 ชัน้ แตล่ะชัน้มี 100 ห้อง หลงัคามงุกระเบือ้ง ท าด้วย
โลหะทองแดงผสม เป็นท่ีพกัอาศยัและปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานของ
พระภิกษุ ปัจจบุนัหลงัท่ีเห็นได้สร้างขึน้มาใหม่ เน่ืองจากของเดมิถกู
ไฟไหม้เสียหายเหลือแตซ่าก จากนัน้นมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
(Sri Maha Bodhi) ซึง่เป็นต้นโพธ์ิท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก เป็นหนอ่เดียวกนักบัต้นโพธ์ิตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าท่ี
พทุธคยา ท่ีพระนางสงัฆมิตตา  (พระราชธิดาพระเจ้าอโศกมหาราช) ได้น ามายงัเกาะลงักากวา่ 2,300 ปี 
น าทา่นสกัการะ พระเจดีย์ท่ีวัดถูปาราม (Thuparama)  พระสถปูท่ีมีอายมุากกวา่สองพนัปี ท่ีบรรจพุระ
รากขวญัของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า   

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมุนไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู 

โกโก้ วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวท
ท่ีมีสตูรมานบัพนัปี เชน่ ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนสว่นเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร  

 
 
 
 
 
 
 
                         ฯลฯ ได้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดินทางไปเมืองแคนดี ้

(Kandy) นครศกัดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีระดบั
ความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสอง
รองจากโคลอมโบ และน าทา่นช้อปปิง้ท่ี ร้านอัญมณี ประเทศศรี
ลงักามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแหง่อญัมณีมีต านานเลา่
วา่ กษัตริย์โซโลมอนได้สง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่
ราชินีแหง่ชีบ้าและในทางประวตัศิาสตร์ก็จารึกไว้วา่มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์
แหง่ศรีลงักา จากนัน้ น าท่านชม ขบวนพาเหรดในพธีิเพราเฮราฉลองพระเขีย้วแก้ว (Kandy 
Perahera)  เป็นประเพณีท่ีจดัขึน้เพ่ือนมสัการพระเขีย้วแก้ว โดยจะอญัเชิญพระเขีย้วแก้วขึน้ประดษิฐาน
บนหลงัช้าง แล้วแหแ่หนไปรอบเมืองแคนดี ้เพ่ือให้ประชาชนสกัการะ น าขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบ า
กลอง โดยผู้ ร่วมในขบวนสว่นใหญ่จะมีแตผู่้ชายมีช้างเข้าร่วมขบวนหลายเชือก แตล่ะเชือกจะได้รับการ
ตกแตง่ประดบัประดาอยา่งงดงาม (รวมคา่ท่ีนัง่ในงานเทศกาลแล้ว)  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
    พกัท่ี Rivendell Hotel หรือในระดบัเดียวกนั   
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จันทร์ 12 ส.ค. 62 (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ 

05.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ
บรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็นทองค าทุก โดยปกติแล้วผู้ ท่ีมาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (Galle) มรดกโลกท่ีเป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลมัโบ 115 

กิโลเมตร เป็นเมืองท่าท่ีสาคญัของศรีลงักา เคยเป็นศนูย์กลางการบริหารของอาณานิคมดทัช์ในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 17 ถึงปลายศตวรรษท่ี 18   

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยเสด็จ ในครัง้นัน้พระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์
ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลกึ จากนัน้ ให้ทา่นได้นัง่ รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลก
เมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ท่ีมีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ  
แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ 
ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดตัส์ เม่ือศตวรรษท่ี 17 และปัจจุบนัหอ
นาฬิกาได้มีการบรูณะและซอ่มแซมให้ดใูหมแ่ละทนัสมยัขึน้ 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในรีสอร์ท 
                          พกัท่ี Coco Royal Beach Resort หรือในระดบัเดียวกนั    
 

อังคาร 13 ส.ค. 62 (4)    วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – โคลอมโบ – วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดินทางสูวั่ดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาว

ศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมา
ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองค า ณ วัดแห่งนี ้และพระองค์ทรงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยังสถานท่ีนี  ้ท่ี น่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน 
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บา่ย น าท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด 
ตึกระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทัดเ ทียมกับสิ่ งก่อส ร้างทางวัฒนธรรม 
ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติท่ียังคงความสมบูรณ์ น า 
และน าท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็น
วัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมาร
วิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่
มากมายนบัไมถ้่วน และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดัแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นช้อป
ปิง้ตอ่ท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของศรีลงักา แหลง่ช้อปปิง้สินค้าทนัสมยัช่ือดงั
ของโคลอมโบ  

20.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารจีน  
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

พุธ 14 ส.ค. 62 (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

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

            
 
 

กรุณา ช าระค่าทปิหวัหน้าทวัร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ  
รวม 1,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน กับหวัหน้าทวัร์ที่สนามบนิ 

 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 

ระเบียบการและเงื่อนไข 
รายการชมขบวนแห่พระเขีย้วแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 

เดก็เตียงคู่ 
เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 14 สิงหาคม 2562 31,500 27,500 26,500 5,000 

 

หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 
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ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-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. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. 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  
    อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน (ให้หวัหน้าทวัร์ท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่  
  2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน์ 
          (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต ลกูค้าจ าเป็นต้องช าระคา่ท าวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง) 
  4. ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 

เงื่อนไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 20,000 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 
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   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” 
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 
 

          


