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ราคาเสนอแพคเกจทวัร ์ศรีลงักา 4 วนั 2 คืน “The Cultural of Sri Lanka” 

เดินทางไดทุ้กวนั ตัง้แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 ตลุาคม 2562 

จ านวนผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาต่อท่าน 

ผูใ้หญ่ เดินทางตัง้แต่ 2 ท่าน  (เดินทางโดยไม่มีหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย) 25,900.-/บาท 

ผูใ้หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางพรอ้มคณะ) 25,900.-/บาท 

ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ ต่อท่าน (พกัเด่ียว) จ่ายเพ่ิม 4,500 บาท  

ราคาส าหรบัเด็กต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท 

ลูกคา้ไม่ใชต้ัว๋ ลด (-10,000) บาท 

**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงักา และ ทิป** 

หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562  จ่ายเพ่ิม 100 0 บาท  ต่อท่าน 

                 เทศกาลแห่พระเข้ียวแกว้ วนัท่ี 5 – 15 สิงหาคม 2562 บตัรเขา้ชม จ่ายเพ่ิม 2,600 บาทต่อท่าน 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง UL403 สุวรรณภมิู (BKK) บนัดารานายาเก (CMB) 09.00 11.00 

วนัท่ีส่ี UL402                          บนัดารานายาเก(CMB) สุวรรณภมิู (BKK) 01:15 06:20 

ศรีลงักา 4 วนั 2 คืน “The Cultural of Sri Lanka” 
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วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 
กรุงเทพฯ  )สนามบิน สุวรรณภูมิ  (– โคลัมโบ 

)สนามบินบนัดารานยัเก(  – วดัถ ้าดมับุลลา 

Sigiriya Village, The 

Paradise Resort & Spa, 

Sorowwa Resort & Spa 

(4*) หรือระดบัเดียวกนั 

---     

วนัท่ีสอง 
เขาสิกิริยา –  สวนสมุนไพร  – แคนด้ี – โชว์

ระบ าพ้ืนเมือง – วดัพระเข้ียวแกว้ 

Royal Kandyan, The 

Swiss Residence, 

Thilanka Hotel  

(4*) หรือระดบัเดียวกนั 

      

วนัท่ีสาม 
วดัพระเข้ียวแกว้ – โคลมัโบ –  วดักลัณียาราช

มหาวิหาร - วดัคงคาราม - ช็อปป้ิง 
---------------       

วนัท่ีส่ี 
โคลมัโบ )สนามบินบนัดารานยัเก(  - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภมิู) 
--------------- ---- --- --- 

 
 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – วดัถ ้าดมับุลลา 

 06.30 น.   คณะท ำกำรเช็คอินดว้ยตวัเองท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 

เคาน์เตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) 

 09.00 น.  ออกเดินทำงสู ่สนามบินบนัดารานัยเก ประเทศศรีลงักำ โดย SRILANKAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี UL403  

(บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 23 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระถือ

ข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)    

 11.00 น.  ถึงสนำมบินดำรำนัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) ทำงบริษัทแนะน ำให ้

ลูกคำ้ท ำกำรปรับนำฬิกำทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัเวลำนัดหมำย หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง 

รับกระเป๋ำสัมภำระ และศุลกำกร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ำยตอ้นรับบริเวณสนำมบิน จำกน้ันน ำทุกทำ่นเดิน

ทำงเขำ้สู ่“เมือง เนกอมโบ”  

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดถ ้าดัมบุลลา” (Dambulla 

Cave Temple) (ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

พ .ศ.2534 สรำ้งโดยพระเจำ้วำลำกมับำ หรือพระเจำ้วฏัคำมณี

อภยั พระองคท์รงเคยพ ำนักในถ ำ้ท่ีดมับูลลำ ชว่งท่ีพระองคเ์สด็จ

พลดัถ่ินจำกเมือง  อนุรำชปุระ เพ่ือเป็นกำรตัง้หลกักอ่นท่ีจะ

รวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกคร้ังหน่ึง ตอ่มำเม่ือพระองคท์รง
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รบชนะ และเสด็จกลบัข้ึนครองรำชย ์จึงไดก้ลบัมำสรำ้งวิหำรศิลำภำยในถ ำ้ ท่ีดมับูลลำแหง่น้ี ภำยในมีถ ำ้

ท ัง้หมด 5 ถ ำ้ดว้ยกนัมีขนำดใหญเ่ล็กแตกตำ่งกนัออกไป ทัง้ 5 ถ ำ้ มีพระพุทธรูปประดิษฐำนทัง้หมด 153 องค ์

รูปป้ันกษัตริย ์3 องค ์และ รูปป้ันของเทวีและเทพในศำสนำฮินดูอีก 4 องค ์จำกน้ันน ำคณะเขำ้เช็คอิน ณ 

โรงแรมท่ีพกั 

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัท่ี  Sigiriya Village, The Paradise Resort & Spa, Sorowwa Resort & Spa หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง เขาสิกิริยา – สวนสมุนไพร – แคนด้ี – โชวร์ะบ าพ้ืนเมือง – วดัพระเข้ียวแกว้   

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  OPTIONAL : น ำทำ่นชม เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) ให ้

ทำ่นไดถ้ำ่ยรูปดำ้นหนำ้เพ่ือเป็นท่ีระลึก (คำ่ธรรมเนียมบตัรผำ่น

เขำ้อุทยำน ทำ่นละ USD30 ไม่รวมอยูใ่นคำ่ทวัร์หำกลูกคำ้

สนใจข้ึนเขำสิกิริยำ สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมกบัไกด ์หรือซ้ือ

โดยตรงไดท่ี้หอ้งจ ำหน่ำยตัว๋)  ยอดเขาสิกิริยา  นับเป็นส่ิง
มหศัจรรยแ์หง่เกำะน้ีท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ Lion Rock หรือ แทน่ศิลำ

รำชสีห ์โดยกำรเดินข้ึนบนัได 2,200 ขัน้ ระหวำ่งทำงข้ึนเขำ 

ทำ่นจะไดช้มภำพเขียนสีเฟรสโก เป็นภำพนำงอปัสรสวรรคท่ี์มีอำยุพนักวำ่ปี และถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก ชมป้อมปรำกำร หรือ ประตูสิงโต เม่ือข้ึนถึงบริเวณยอดเขำ จะพบซำกปรักหกัพงัของพระรำชวงัในอดีต 

อำ่งเก็บน ้ำ 

  โบรำณและวิวทิวทศัน์ของเมืองสิกิริยำ จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู ่

มาตาเล (Matalay) (ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ   1 ชั่วโมง 30 นาที) ชมสวนสมุนไพรท่ีได ้

รวบรวมปลูกไวม้ำกมำย อำทิ ตน้อบเชย ตน้กระวำน ตน้กำนพลู 

ตน้จนัทน์ ตน้โกโก ้ตน้วำนิลลำ ตน้ชำ กำแฟ ตะไคร ้เป็นตน้ 

พรอ้มมีป้ำยบอกสรรพคุณก ำกบั โดยมีผูเ้ช่ียวชำญน ำชมและ

อธิบำยเป็นภำษำองักฤษ นอกจำกน้ียงัมีผลิตภณัฑต์ำ่งๆจำก

สมุนไพรจำกธรรมชำติแทป้ลอดสำรเจือปนจ ำหน่ำย ผลิตภณัฑ์

ท่ีข้ืนช่ือของสวนสมุนไพรในเมือง Matale ท่ีข้ึนช่ือ เชน่ น ้ำยำปลูกผมสกดัจำกน ้ำมนัพะพรำ้วคิงสโ์คโคนัท หรือ

น ้ำยำสมุนไพรแกโ้รคไขขอ้เส่ือม โดยในอดีตเกำะลงักำ เป็นเมืองท่ีสง่ออกสมุนไพรสูป่ระเทศทำงยุโรปและ

ตะวนัออกกลำงท่ีส ำคญัแหง่หน่ึงของโลก   

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

จำกน้ันเดินทำงต่อไปยัง เมืองแคนด้ี (Kandy) (ระยะทาง

ประมาณ 45 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เขำ้

สูท่ี่พกัเพ่ือท ำกำรเช็คอินโรงแรม และเปล่ียนชุด  ทุกทา่นกรุณา
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แตง่ชุดสีขาว ปิดมิดชิดทัง้ชุดเทา่นัน้  ชมกำรแสดง “โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” หรือ Kandyan 

dance โชวป์ระมำณ 1 ชัว่โมง เป็นกำรแสดงพ้ืนเมืองของเมืองแคนด้ี ท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศศรีลงักำ โดยระบ ำ

แคนด้ี มีลกัษณะของกำรแสดงแบบเขม้แข็ง มีกำรตีลงักำ  ผสมผสำนกบักำยกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี ประเภท

กลอง เป็นหลกั เนน้กำรดนตรีในจงัหวะสนุกสนำน ครึกคร้ืน นอกจำกน้ัน คุณยงัจะไดช้มควำมสวยงำมขอบ

ชุดแตง่กำยท่ีมีเอกลกัษณ์ ท่ีมีสีสัน และมีวัสดุท่ีมีเสียง พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยส่งเสียงสอดคลอ้งไปกบัดนตรี

ประกอบกำรแสดง  

จำกน้ันน ำทำ่นเขำ้สกักำระ วดัพระเข้ียวแกว้ (Temple of the 

Tooth Relic) ทุกทา่นแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นัน้ เพ่ือพิธีกรรมทำง

ศำสนำ วดัแหง่น้ีเป็นสถำนท่ีประดิษฐำน พระทนัตธำตุ ขององค ์

สมเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้หรือ ท่ีรูจ้กักนัในนำม พระบรมธำตุ

เข้ียวแกว้ เพียงองคเ์ดียวท่ีปรำกฏบนโลกมนุษย ์โดยมีหลัก

ฐำนรองรับควำมถูกตอ้งตรงตำมพระคมัภีร์มหำวงศ ์ดว้ยวำ่พระ

ทนัตธำตุหลงัจำกกำรถวำยพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์นับตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 9 พระเข้ียวแกว้ได ้

ประดิษฐำนอยูบ่นแผน่ดินแหง่น้ีมำโดยตลอด มิเคยถูกน ำออกไปไว ้ณ สถำนท่ีอ่ืนเลย 

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัท่ี  Royal Kandyan, The Swiss Residence, Thilanka Hotel, หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีสาม แคนดี – โคลมัโบ   

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) เมือง

หลวงของประเทศศรีลงักำ (ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) โคลมัโบ มำจำกช่ือภำษำสิงหลเดิม

วำ่ โคลาอมับาโทตา (Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือท่ี

มีตน้มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชำวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ี

เพ่ือเป็นเกียรติแก ่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมือง

หลวงและเขตเศรษฐกิจส ำคญัในปัจจุบนั เป็นเมืองใหญท่ี่สุดของประเทศศรีลงักำ มีอำณำเขตติดชำยฝั่ง

มหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร ชำวสิงหลเรียกโคลมัโบวำ่ “โคลอมบำ” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักำ

ไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 น้ัน ท ำใหโ้คลมัโบไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรติดตอ่คำ้ขำย   
  น ำท่ำนชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ” (Kelaniya 

Temple) ซ่ึงชำวศรีลงักำเช่ือว่ำเม่ือกวำ่ 2,500 ปี มำแลว้

พระพุทธเจำ้ไดเ้คยเสด็จมำประทบัน่ังบนรัตนบลัลงักท์องค ำท่ี

วดัแหง่น้ี และพระพุทธเจำ้ไดท้รงเทศน์โปรดชำวสิงหลเป็นคร้ัง

แรกยงัสถำนท่ีน้ี จึงไดมี้กำรกอ่พระเจดียค์รอบบลัลงักท์องค ำ

น้ันไว ้ภำยในวิหำร มีภำพเขียนแสดงเร่ืองรำวต่ำงๆทำง
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พระพุทธศำสนำมำกมำย ใหท้ำ่นใดช้ม 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  น ำท่ำนขับรถชมเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคารท่ีระลึกการ

ประกาศอิสระภาพ Independence Memorial  Hall สรำ้งข้ึน

เพ่ือเป็นสัญญำลกัษณ์ของศรีลงักำท่ีไดรั้บเอกรำชจำกองักฤษ

เม่ือปี พศ. 2491 หลงัจำกท่ีเป็นอำณำนิคมของตำ่งชำติมำเกือบ 

500 ปี ในกำรสรำ้งอำคำร นำยรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรี

ลงักำ ซ่ึงตอ้งกำรใหเ้ป็นอำคำรท่ีทรงคุณคำ่ทำงประวติัศำสตร์ไป

ตลอดกำล และปัจจุบนับริเวณสวนโดยรอบจะเป็นท่ีพกัผอ่น 

ออกก ำลังกำยของชำวโคลอมโบ ชม  “วัดคงคาราม ” 

(Gangaramaya Temple) อนัเป็นท่ีสงัฆกรรม ชมรูปป้ันสลกั

ปูนอนัสวยงำมในวิหำรและโรงเรียนพุทธศำสนำวนัอำทิตยแ์ห่ง

แรกของศรีลงักำ ภำยในพระอุโบสถประดิษฐำนพระพุทธรูปปำง

มำรวิชยัสีเหลืองสดใสและประกอบไปดว้ยภำพจิตรกรรมฝำผนัง

อนังดงำม นอกจำกน้ัน ท่ีวดัน้ียงัมีอำคำรท่ีเก็บรักษำโบรำณวตัถุ

และส่ิงมีคำ่ตำ่งๆมำกมำยทำงศำสนำ และ ผำ่นชม วิหารกลาง

น ้า ซ่ึงรอบๆวิหำรมีพระพุทธรูปมำกมำยท่ีน ำมำจำกประเทศไทย  

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี โอเดล Odel Fashion Store ซ่ึงเปรียบเหมือน

สว่นหน่ึงของมืองโคลอมโบ มีกำรเปรียบเทียบวำ่หำกไม่ไดไ้ปช ้

อปท่ี Odel เหมือนเดินทำงไมถึ่งโคลอมโบ ท่ีน่ีมีสินคำ้ทุกอยำ่ง 

ทัง้ขำยปลีกและสง่ รำ้นอำหำรญ่ีปุ่น รวมทัง้อำหำรท่ีน ำเขำ้จำก

ตำ่งประทศ  จำกน้ันน ำทำ่นช็อปป้ิงตอ่ท่ี อินดีเพ็นเด๊นซ ์อาร์

เขต Arcade Independence Square  ศูนยก์ำรคำ้ครบวงจร 

ทนัสมยั แหง่ใหมใ่จกลำงกรุงโคลอมโบ รวมกำรบริกำรทุกอยำ่งท่ี

ลูกคำ้ตอ้งกำรเชน่ ภตัตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำตำ่งๆ เส้ือผำ้ รองเทำ้ ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

  ไดเ้วลำน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบินบนัดำรำนัยเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ UL402 กลบัสูก่รุงเทพฯ 
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วนัท่ีส่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ  

 01.15 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเท่ียวบินท่ี UL402 

 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั****  

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการและน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ส าหรับคณะท่ีเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป มีบริการหวัหนา้ทวัร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริป  
 ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้ าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าบริการยืน่และค่าธรรมเนียมวีซ่าศรีลงักา (E-VISA) ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย 1500 บาท  

ทั้งน้ีทางประเทศศรีลงักา ไดมี้ประกาศทดลองยกเลิกวีซ่า ส าหรับหนงัสือเดินทาง สญัชาติไทย  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2562  จนถึง เป็นการชัว่คราว  เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีา ส าเนาพาสปอร์ต ควรมีอายเุกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และ
ควรมีหนา้ว่างขั้นต ่า สองหนา้ 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขั้นต า่ 15 US ดอลล่าห์ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์คนไทย กรณีมีหัวหน้าทวัร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 400 บาท ต่อท่าน 
ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการช าระเงนิ   
 ช าระเงนิท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วนั ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  
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การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ 
จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้หากท่านสละสิทธ์ิการใช้
บริการใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 


