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ศรีลงั กา 4 วัน 3 คืน
ประเทศน่ าเที่ยวที่สดุ ปี 2019 โดย โลนลี แพลนเน็ ต นิ ตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง !
ชมเทศกาลศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “เพราเฮรา”
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ตารางเที่ยวบิน
วันที่
ไฟล์ท ต้นทาง
ปลายทาง
เวลาออก
วันแรก SL 230 ดอนเมือง (DMK)
บันดารานายาเก (CMB) 07.30
วันที่สี่
SL 231 บันดารานายาเก(CMB)
ดอนเมือง (DMK)
10:30
หมายเหตุ : ราคารวมอาหารบนเครื่ อง น้าหนักกระเป๋ า 20 กก.

เวลาถึง
09.30
16.00

ตารางเที่ย วบิน

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงิน ไทยบาท (กรุป๊ ไซต์ 16 ท่าน)
วันเดินทาง

25 ก.ค.-28 ก.ค. 63

ราคาผูใ้ หญ่ ต่อท่าน
พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

24,900

4,500

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีส่วนลดเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาไม่รวม ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การ วีซา่ ศรี ลงั กา **ปัจจุบนั รัฐบาลศรี ลงั กามีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนี ยมวีซา่
สาหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย จนถึง 30 เมษายน 2563 **
ราคาไม่รวม ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ต่า USD20 ต่อท่านตลอดการเดินทาง
ราคาไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ต่า 400 บาท ต่อท่านตลอดการเดินทาง
วันแรก

05.30 น.
07.30 น.

09.30 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) - พินนาวาลา
แคมป์ช้างพินนาวาลา – แคนดี้ - ระบาพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมื อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การเช็คอินที่ อาคารผูโ้ ดยสารชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air (SL)
ออกเดิ นทางสู ่ สนามบิ น บัน ดารานัย เก-โคลัม โบ ประเทศศรี ล งั กา Thai Lion Air (SL)
เที่ยวบินที่ 230 (บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนักโหลดกระเป๋ า 20 กิ โลกรั ม
และกระเป๋ าสัมภาระถื อขี้ นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)
ถึง สนามบินดารานัยเก-โคลัมโบ (เวลาที่ ประเทศศรี ลังกา ช้ากว่าที่ ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที )
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง รับกระเป๋ าสัมภาระ และศุลกากร ตัวแทนของบริ ษัท ชูป้ายต้อนรับ
บริ เวณสนามบินจากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง พินนาวาลา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นาท่านเดิ นทางไปเยี่ยมชม แคมป์ช้างพินนาวา
ลา (Pinnawala Elephant Orphanage) (ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) ซึ่ งเป็ นศูนย์เลี้ยง
ช้างกาพร้าที่ศรี ลงั กา เป็ นสถานที่คุณจะได้สมั ผัสกับความ
น่าตื่ นตาตื่ นใจของฝูุงช้างจานวนมากที่อาศัยอยูใ่ นแคมป์
พร้อมทัง้ โอกาสที่จะได้เล่นสนุ ก เพลิดเพลินไปกับ การให้
อาหาร นั่งชมเหล่าช้างอาบน้าและเล่นสนุ กที่ลานข้างแม่น้า หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อไปยังไปยัง
เมื องแคนดี้ (KANDY) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 40 นาที) เมื องแคนดี้ ในภาษาสิ งหล
เรี ยกว่า เสนกาทาลกะ มหานุ วาระ แต่เดิ มไทยเรี ยกว่า ศิ ริ วฒ
ั นบรี หรื อ สิ งห์ขณ
ั ฑ์นคร เป็ นเมื อ ง
ศูนย์กลางบริ หารส่วนจังหวัดภาคกลางของศรี ลงั กา ตัง้ อยูบ่ นที่ร าบสู งระหว่างหุ บเขา เกื อบจะเป็ น
จุดสนใจกลางของเกาะ อยูห่ ่างจากเมื องโคลัมโบไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในอดีตเคยเป็ นเมื อง
หลวงเก่า แคนดี มี พ้ ื นที่ 1,940 ตารางกิ โ ลเมตร เป็ นศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และศาสนาพุ ท ธ
มีความสาคัญคื อ มีวดั พระเขี้ยวแก้วตัง้ อยูใ่ นเมื องนี้ สิ นค้าสาคัญของเมื องคื อ ชา และโกโก้ มีการทานา
แบบขัน้ บันได จึงเป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญแห่งหนึ่ ง
นาท่านชมการแสดง “ระบาพื้นเมื องจากชาวแคนเดี้ยน” หรื อ Kandyan dance โชว์ ประมาณ
1 ชั่วโมง เป็ นการแสดงพื้ นเมื องของเมื องแคนดี้ ที่มีช่ ื อเสี ยง ในประเทศศรี ลงั กา โดยระบาแคนดี้
มี ล ัก ษณะของการแสดงแบบเข้ม แข็ ง มี ก ารตี ล งั กา ผสมผสานกับ กายกรรม ใช้เ ครื่ องดนตรี
ประเภทกลอง เป็ นหลัก เน้นการดนตรี ใ นจังหวะสนุ กสนาน ครึ กครื้ น นอกจากนั้น คุณยังจะได้ช ม
ความสวยงามขอบชุดแต่งกายที่ มีเอกลักษณ์ ที่มีสีสนั และมีวสั ดุท่ ี มีเสียง พวกกระดิ่ ง ซึ่ งช่วยส่งเสี ยง
สอดคล้องไปกับดนตรี ประกอบการแสดง

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 The Tourmaline Hotel , Kandy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา-วัดถ้าดัมบุลลา-แคนดี้- ชมขบวนแห่เพราเฮร่า
นาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขี้ ยวแก้ว (Temple of the
Tooth Relic) ทุกท่านกรุ ณาแต่งชุ ดสี ขาวทัง้ ชุ ดเท่านั้น
วัดแห่งนี้ เป็ นสถานที่ประดิ ษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์
สมเด็ จพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าหรื อ ที่รู ้จกั กันในนาม พระ
บรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุ ษย์
โดยมี หลัก ฐานรองรับ ความถู ก ต้องตรงตามพระคัม ภี ร์
มหาวงศ์ ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 องค์ นับตัง้ แต่พุทธ
ศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ ประดิ ษฐานอยูบ่ นแผ่นดิ นแห่งนี้ มาโดยตลอด มิเคยถูกนาออกไปไว้ ณ
สถานที่อ่ ืนเลย หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั เพื่ อรับประทานอาหารเช้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดิ น เข้า สู ่ ดัมบุลลา (ระยะทางประมาณ
73.8 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
น าท่า นชม “วัด ถ้ า ดัม บุ ล ลา” (Dambulla Cave
Temple)ทีได้ข้ ึ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ .ศ.2534
สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรื อพระเจ้าวัฏคามณี อภัย
พระองค์ทรงเคยพานักในถา้ ที่ดมั บูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็ จ
พลัดถิ่น จากเมื องอนุ ราชปุระ เพื่ อเป็ นการตัง้ หลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ ง
ต่อมาเมื่ อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็ จกลับขึ้นครองราชย์ จึ งได้ก ลับมาสร้างวิ หารศิ ลาภายในถ ้า
ที่ด ัม บู ล ลาแห่งนี้ ภายในมี ถ ้า ทัง้ หมด 5 ถ ้า ด้ว ยกัน มี ขนาดใหญ่เ ล็ ก แตกต่า งกัน ออกไป ทัง้ 5 ถ ้า
มีพระพุทธรู ปประดิษฐานทัง้ หมด 153 องค์รูปปั้นกษัตริ ย ์ 3 องค์ และ รู ปปั้นของเทวีและเทพในศาสนา
ฮิ นดูอกี 4 องค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

จากนั้น นาท่านเดิ นทางกลับสู ่ เมืองแคนดี้ ผ่านชม สวนสมุ นไพร ที่ได้รวบรวมปลูกไว้ม ากมาย อาทิ
ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ ต้นวานิ ลลา ต้นชา กาแฟ ตะไคร้ เป็ นต้น พร้อมมีป้าย
บอกสรรพคุณกากับ โดยมี ผูเ้ ชี่ยวชาญนาชมและอธิ บายเป็ นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
จากสมุ น ไพรจากธรรมชาติ แ ท้ปลอดสารเจื อ ปนจาหน่ า ย ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ ี ขื้ นชื่ อของสวนสมุ น ไพรในเมื อ ง
Matale ที่ข้ ึนชื่ อ เช่น น้ายาปลูกผมสกัดจากน้ามันพะพร้าวคิ งส์โคโคนัท หรื อน้ายาสมุนไพรแก้โรคไขข้อ
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เสื่ อม โดยในอดีตเกาะลังกา เป็ นเมื องที่สง่ ออกสมุนไพรสูป่ ระเทศทางยุโรปและตะวันออกกลางที่สาคัญแห่ง
หนึ่ งของโลก

คา่

หลังจากนัน้ กลับเข้าสู ่ The Tourmaline Hotel และพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าร่วม เทศกาลเพราเฮรา ( Esala Perahera) หรื อพิ ธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ณ Queens hotel
corridor ทุกท่านกรุ ณาแต่งชุดสี ขาวทัง้ ชุดเท่านัน้ งานเฉลิมฉลองทางศาสนาที่ย่ ิงใหญ่ท่ ีสุดของประเทศ
ศรี ลงั กาที่มีช่ ื อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ถูกจัดขึ้นที่
เมื องแคนดี้ เมื องมรดกโลกของศรี ลงั กา เมื องซึ่งเคยเป็ นที่มน่ั สุดท้ายของกษัตริ ยส์ ิ งหล เทศกาลนี้ ถูกจัด
ขึ้ นทุก ปี เป็ นเทศกาลที่จดั เพี ยงปี ละครั้ง และจัดติ ดต่อกันมาตัง้ แต่สมัยอดี ตกาล เป็ นเวลาต่อเนื่ อง
ยาวนานหลานศตวรรษเนื่ องจากเป็ นที่ตงั้ ของดาลาดา มาลิกาวา หรื อ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada
Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า ในพิ ธีมีชา้ งร่วมขบวนกว่า 100 เชื อก ประชาชน
เดินพาเหรด กว่า 1,000 คน หลังจากนัน้ นาท่านกลับโรงแรมที่พกั

ที่พกั

 The Tourmaline Hotel , Kandy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหา วิหาร-วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิต้ ีทวั ร์-ช้อปปิ้ ง-เนกอมโบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนัน้ นาคณะเดิ นทางสู ่ “กรุงโคลัมโบ” (Colombo)
เมื องหลวงของประเทศศรี ลงั กา (ระยะทาง 115 กม. ใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 3ชั่วโมง 45 นาที ) โคลัมโบ มา
จากชื่ อภาษาสิ งหลเดิ มว่า โคลาอัมบาโทตา (KolaAmba-Thata) แปลว่ า ท่ า เรื อ ที่ มี ต ้น มะม่ ว ง ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่ อนี้ เพื่ อเป็ น
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เกียรติแก่ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็ นเมื องหลวงและเขตเศรษฐกิจสาคัญในปัจจุบนั เป็ นเมื อง
ใหญ่ท่ สี ุดของประเทศศรี ลงั กา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาว
สิ งหลเรี ยกโคลัมโบว่า “โคลอมบา” ในช่วงที่ประเทศศรี ลงั กาได้ตกเป็ นเมื องขึ้ นของอังกฤษเมื่ อ พ.ศ.
2339 นัน้ ทาให้โคลัมโบได้กลายเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย
จากนั้นนาท่านชม “วัดกัลยาณี ราชมหาวิ หาร”
(Kelaniya Temple) ซึ่ งชาวศรี ลงั กาเชื่ อว่าเมื่ อ
กว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็ จมา
ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ ทองคาที่วดั แห่งนี้ และ
พระพุ ทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิ งหลเป็ นครั้ง
แรกยัง สถานที่ นี้ จึ ง ได้มี ก ารก่อพระเจดี ยค์ รอบ
บัล ลัง ก์ท องค านั้ น ไว้ ภายในวิ ห าร มี ภ าพเขี ย น
แสดงเรื่ องราวต่างๆทางพระพุทธศาสนามากมาย ให้ทา่ นได้ชม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่า นชม “วัด คงคาราม” (Gangaramaya
Temple) อัน เป็ นที่ สังฆกรรม ชมรู ป ปั้ น สลัก ปู น อัน
สวยงามในวิ หารและโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่ง
แรกของศรี ลัง กา ภายในพระอุ โ บสถประดิ ษฐาน
พระพุ ทธรู ปปางมารวิ ช ยั สี เหลื องสดใสและประกอบไป
ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม นอกจากนั้น ที่วดั นี้
ยังมีอาคารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่ งมีคา่ ต่างๆมากมายทางศาสนา
ชม มัสยิ ดแดง (Jami UL-Alfar Mosque) มัสยิดแดง
นี้ มีความสูง 6 ชัน้ สร้างขึ้นเมื่ อ ค.ศ.1909 ตัง้ อยูใ่ นย่าน
เมื องเก่า Pettha ในกรุ งโคลอมโบ เมื องหลวงของประเทศ
ศรี ลงั กา ซึ่ งชาวมุสลิมในศรี ลงั กายังคงใช้มสั ยิ ดแห่งนี้ ใน
การประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนามาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน นี้
ลัก ษณะของมัสยิ ดแห่งนี้ จะมีการผสมผสานศิ ลปะแบบ
อินโดมุสลิ มและแบบโกธิ ค ทาให้เกิ ดเป็ นสถาปัตยกรรม
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ที่ดูสวยงามและแปลกตามากๆ ประกอบกับการใช้สีทามัสยิดที่ไม่เหมื อนกับที่อ่ ื น คื อใช้สีแดงและสี ขาว
สลับกันเป็ นลายขวางมองดูแล้วเหมื อนกับลูกกวาดที่มีสีสนั สดใสเลยทีเดียว นั่นจึงเป็ นเหตุผลให้มสั ยิด
แห่งนี้ กลายเป็ นจุดถ่ายรู ปเช็กอินที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากของกรุ งโคลอมโบ
นาท่านซิต้ ีทวั ร์ชมเมื องโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่
ระลึ กกา รปร ะกา ศอิ ส ระภ าพ Independence
Memorial Hall สร้างขึ้นเพื่ อเป็ นสัญญาลักษณ์ของ
ศรี ลงั กาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่ อปี พศ. 2491
หลังจากที่เป็ นอาณานิ คมของต่างชาติมาเกื อบ 500 ปี
ในการสร้างอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรี
ลังกา ซึ่ งต้องการให้เป็ นอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล และปัจจุบนั บริ เวณสวน
โดยรอบจะเป็ นที่พกั ผ่อน ออกกาลังกายของชาวโคลอมโบ
นาท่านช้อปปิ้ งที่ โอเดล Odel Fashion Store ซึ่งเปรี ย บเหมื อนส่ว นหนึ่ งของมื องโคลอม โบ มี การ
เปรี ยบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมื อนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ ที่น่ ี มี สินค้าทุกอย่าง ทัง้ ขายปลีกและ
ส่ง ร้านอาหารญี่ป่ นุ รวมทัง้ อาหารที่นาเข้าจากต่างประทศ และช็ อปปิ้ งที่ รา้ น Laksala ซึ่ งเป็ นร้านสิ นค้า

ท้องถิ่ นของประเทศศรี ลงั กา ซึ่ งรัฐบาลรับสิ นค้ามาจากหมูบ่ า้ นที่ผลิ ตงานหัตถกรรม คุณภาพดี และ
ราคาไม่แพง ให้ทา่ นเลื อกซื้ อสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ น สื้ อผ้าบาติก ผ้าป่ าน ผ้าลินิน ช่า้ งไม้ พวงกุญแจ ชาทุก
ชนิ ด เครื่ องเทศ น้ามันมะพร้าว ของแต่งบ้าน เป็ นต้น

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ King Coconut Restaurant
 Beacon Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เนกอมโบ-โคลัมโบ-(สนามบินบันดารานัยเก)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
07.30 น. นาท่านเดินทางสูส่ นามบินบันดารานัยเก เพื่ อเช็คอิน ไฟล์ท SL231 กลับสูก่ รุ งเทพฯออก
10.30 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เที่ยวบินที่ SL 231
(บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนักโหลดกระเป๋ า 20 กิ โลกรั ม และกระเป๋ า
สัมภาระถื อขี้ นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************** End of Program ******************
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โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของ****
****ลูกค้าเป็ นสาคัญ
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
o
o

o
o

สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ทา่ น เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
มาตรฐานที่พกั ตามที่ระบุในรายการ เป็ นมาตรฐานท้องถิ่นของประเทศศรี ลงั กา ระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
จากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงาน
นิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่ อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชัน้ นักท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (ECONOMY CLASS เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน
LION AIR (SL) (กระเป๋ าสัมภาระถื อขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องน้าหนักไม่เกิน
20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี น้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสี ยชีวิตเนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ่ ีอายุเกิน 80 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่ , ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ -ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชม
สถานที่ตามที่ระบุในรายการ, บริ การน้าดื่ มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
 ไกด์ทอ้ งถิ่น ผูม้ ีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู ้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม








ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ USD20 ต่อท่าน
ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ 400 บาท ต่อท่าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนี ยมการเข้าพัก
ในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋ าไปส่งที่หอ้ งพัก พนักงานยกกระเป๋ าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่ อให้บริ การ ขัน้ ต่ า 1
USD หรื อเทียบเท่า ต่อกระเป๋ า 1 ใบ (แนะนาให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋ าของตนเองเพื่ อความสะดวก, รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่ องดื่ มเพิ่มเติมนอกเหนื อรายการ, ค่าพนักงานยก
กระเป๋ า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
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ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี ท่ ีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน (1 ชิ้น)

เงื่อนไขการชาระเงิน
 สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมสาเนา
หนังสือเดินทาง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต,
หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

 ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
o
o
o
o
o
o
o
o

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (กรณี ยงั ไม่ได้มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆเกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจา 5,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาทัง้ หมด + ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากการยื่ นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
กรณี เ จ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี มีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.

5.

เมื่ อท่านได้ชาระเงิ น มัด จาหรื อทัง้ หมดไม่ว ่าจะเป็ นการชาระผ่านตัว แทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึงขัน้ ต่ าของจานวนที่กาหนด หรื อทางบริ ษัทยินดี คืนเงิ น
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ งซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื น
ให้ถา้ ต้องการ
กรณี ที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่ อนไขทางบริ ษัทจะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน
กรณี ท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายและชาระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็ จกับ
บริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนการเดินทาง
กรณี สถานที่ท่องเที่ ยวใด ๆ ที่ ระบุใ นโปรแกรมปิ ดทาการ เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์เป็ นการเสนอขายล่วงหน้า
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่ น ๆ เพื่ อทดแทนเป็ นลาดับแรก
หรื อคื นค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณี ท่ ีเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิ สยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
7. กรณี ท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมื อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิด
กฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมื อง
8. ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลื อดหมู
9. การขอที่ นัง่ LONG LEG หรื อที่น่ั งบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่ มี คุณ สมบัติตามที่ สายการบิ น
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิด เหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ั ง LONG LEG ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่ สายการบินตอนเวลาที่เช็ คอิ น
เท่านั้น
10. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิ ประเทศที่ มี อากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
11. กรณี เดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและ
มาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมา
พบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็
ตาม
12. ตัว๋ เครื่องบิน
a. ในการเดิ นทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระ ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็ บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ท่ ี ยกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษัทได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผู ้
เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ท่ ีตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้
เท่านั้น)
b. ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายื นยันว่าทัวร์นั้นๆ ยื นยันการ
เดิ นทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื นยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริ ษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
6.

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
o

กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบิน เช่น มี ดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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o

o

วัตถุท่ ีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดิ นทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
o

o

o

o
o

o

o

สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ ของสาย
การบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี สดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร”
(Centimeter)
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่สายการบิน บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนัก
ส่วนเกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่ อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ท่ ีเช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนั้น ๆ หรื อสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า เท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้
ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทัง้ นี้ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชัน้
ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชัน้ ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีคา่ ทุก
ประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษัททัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ทา่ นได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
***************************************************************************

