รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19

ศรีลงั กา 4 วัน 2 คืน “The Cultural of Sri Lanka”

ราคาเสนอแพคเกจทัวร์ ศรีลงั กา 4 วัน 2 คืน “The Cultural of Sri Lanka”
เดินทางได้ทุกวัน ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562

จานวนผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่าน

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน
(เดิ นทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย)

ผูใ้ หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ)

25,900.-/บาท
25,900.-/บาท

ราคาสาหรับผูใ้ หญ่ ต่อท่าน (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
ราคาสาหรับเด็กตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท
ลูกค้าไม่ใช้ตวั ๋ ลด (-10,000) บาท
**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงั กา และ ทิป**
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม สิงหาคม 31 – 25622562 จ่ายเพิ่ม 100บาท 0 ต่อท่าน
เทศกาลแห่พระเขี้ ยวแก้ว วันที่ สิ งหาคม 15 – 52562 บัตรเข้าชม จ่ายเพิ่ม 2,600 บาทต่อท่าน

วันที่
วันที่หนึ่ ง
วันที่ส่ี

ไฟล์ท
UL403
UL402

ต้นทาง

ปลายทาง

สุวรรณภูมิ (BKK)
บันดารานายาเก(CMB)

บันดารานายาเก (CMB)
สุวรรณภูมิ (BKK)

เวลาออก
09.00
01:15

เวลาถึง
11.00
06:20
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วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม

Sigiriya Village, The
กรุงเทพฯ สนามบิ น )สุว รรณภูมิ (– โคลัมโบ Paradise Resort & Spa,
วันที่หนึ่ ง
Sorowwa Resort & Spa
(สนามบินบันดารานัยเก) – วัดถ้าดัมบุลลา

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
---











---------------







---------------

----

---

---

(4*) หรื อระดับเดียวกัน

Royal Kandyan, The
Swiss Residence,
เขาสิ กิ ริ ย า สวนสมุ น ไพร –– แคนดี้ – โชว์
วันที่สอง
Thilanka Hotel
ระบาพื้นเมือง – วัดพระเขี้ยวแก้ว
(4*) หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
วันที่สี่

วันที่หนึ่ ง

วัดพระเขี้ยวแก้ว – โคลัมโบ –วัดกัลณี ยาราช
มหาวิหาร - วัดคงคาราม - ช็อปปิ้ ง
โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – วัดถ้าดัมบุลลา

06.30 น. คณะทำกำรเช็ ค อิ น ด้ว ยตัว เองที่ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตูห มายเลข 9
เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL)
09.00 น. ออกเดินทำงสู ่ สนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรี ลงั กำ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL403
(บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนักโหลดกระเป๋ า 23 กิ โลกรั ม และกระเป๋ าสัมภาระถื อ
ขี้ นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)
11.00 น. ถึงสนำมบินดำรำนัยเก (เวลาที่ ประเทศศรี ลังกา ช้ากว่าที่ ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทำงบริ ษัทแนะนำให้
ลูกค้ำทำกำรปรับนำฬิกำทันทีท่ ีไปถึงเพื่ อควำมเข้ำใจที่ตรงกันเวลำนัดหมำย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมื อง
รับกระเป๋ ำสัมภำระ และศุลกำกร ตัวแทนของบริ ษัท ชูป้ำยต้อนรับบริ เวณสนำมบิน จำกนั้นนำทุกท่ำนเดิ น
ทำงเข้ำสู ่ “เมือง เนกอมโบ”
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้ น น ำท่ำ นเดิ น ทำงสู ่ “วัด ถ้ า ดัม บุ ล ลา” (Dambulla
Cave Temple) (ระยะทางประมาณ 127 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี
พ .ศ.2534 สร้ำงโดยพระเจ้ำวำลำกัมบำ หรื อพระเจ้ำวัฏคำมณี
อภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถำ้ ที่ดมั บูลลำ ช่วงที่พระองค์เสด็ จ
พลัดถิ่น จำกเมื อง อนุ รำชปุระ เพื่ อเป็ นกำรตัง้ หลักก่อนที่จะ
รวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ ง ต่อมำเมื่ อพระองค์ทรง
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คา่
พักที่

รบชนะ และเสด็ จกลับขึ้ นครองรำชย์ จึ งได้กลับมำสร้ำงวิ หำรศิ ลำภำยในถำ้ ที่ ดัม บูลลำแห่งนี้ ภำยในมี ถำ้
ทัง้ หมด 5 ถำ้ ด้วยกันมีขนำดใหญ่เล็กแตกต่ำงกันออกไป ทัง้ 5 ถำ้ มีพระพุทธรู ปประดิ ษฐำนทัง้ หมด 153 องค์
รู ปปั้นกษัตริ ย ์ 3 องค์ และ รู ปปั้นของเทวี และเทพในศำสนำฮิ นดูอีก 4 องค์ จำกนั้นนำคณะเข้ำเช็ คอิ น ณ
โรงแรมที่พกั
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
 Sigiriya Village, The Paradise Resort & Spa, Sorowwa Resort & Spa หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สอง

เขาสิกิริยา – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – โชว์ระบาพื้นเมือง – วัดพระเขี้ยวแก้ว

เช้า

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
OPTIONAL : นำท่ำนชม เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) ให้
ท่ำนได้ถำ่ ยรู ปด้ำนหน้ำเพื่ อเป็ นที่ระลึก (ค่ำธรรมเนี ยมบัตรผ่ำน
เข้ำอุทยำน ท่ำนละ USD30 ไม่รวมอยูใ่ นค่ำทัว ร์ หำกลูกค้ำ
สนใจขึ้นเขำสิ กิริยำ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมกับไกด์ หรื อซื้ อ
โดยตรงได้ท่ ี ห้องจำหน่ำยตัว๋ ) ยอดเขาสิ กิริยา นับเป็ น สิ่ ง
มหัศจรรย์แห่งเกำะนี้ ที่รูจ้ กั กันดีในชื่ อ Lion Rock หรื อ แท่นศิลำ
รำชสี ห ์ โดยกำรเดิ นขึ้ น บัน ได 2,200 ขัน้ ระหว่ำงทำงขึ้ นเขำ
ท่ำนจะได้ชมภำพเขียนสีเฟรสโก เป็ นภำพนำงอัปสรสวรรค์ท่ ีมีอำยุพนั กว่ำปี และถูกจัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลก ชมป้อมปรำกำร หรื อ ประตูสิงโต เมื่ อขึ้นถึงบริ เวณยอดเขำ จะพบซำกปรักหักพังของพระรำชวังในอดี ต
อ่ำงเก็บน้ำ
โบรำณและวิวทิวทัศน์ของเมื องสิ กิริยำ จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู ่
มาตาเล (Matalay) (ระยะทางประมาณ 65 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ว โมง 30 นาที ) ชมสวนสมุนไพรที่ได้
รวบรวมปลูกไว้มำกมำย อำทิ ต้นอบเชย ต้นกระวำน ต้นกำนพลู
ต้นจันทน์ ต้น โกโก้ ต้นวำนิ ลลำ ต้นชำ กำแฟ ตะไคร้ เป็ นต้น
พร้อมมี ป้ำยบอกสรรพคุณ กำกับ โดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชำญนำชมและ
อธิ บำยเป็ น ภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ ยังมี ผลิ ตภัณ ฑ์ตำ่ งๆจำก
สมุนไพรจำกธรรมชำติแท้ปลอดสำรเจื อปนจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์
ที่ข้ ื นชื่ อของสวนสมุนไพรในเมื อง Matale ที่ข้ ึนชื่ อ เช่น น้ำยำปลูกผมสกัดจำกน้ำมันพะพร้ำวคิงส์โคโคนัท หรื อ
น้ำยำสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่ อม โดยในอดี ตเกำะลังกำ เป็ นเมื องที่สง่ ออกสมุนไพรสูป่ ระเทศทำงยุโรปและ
ตะวันออกกลำงที่สำคัญแห่งหนึ่ งของโลก
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้ น เดิ น ทำงต่อ ไปยัง เมื อ งแคนดี้ (Kandy) (ระยะทาง
ประมาณ 45 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เข้ำ
สูท่ ่ ีพกั เพื่ อทำกำรเช็ คอิ นโรงแรม และเปลี่ ยนชุด ทุกท่านกรุ ณ า

กลางวัน
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คา่
พักที่

แต่งชุดสี ขาว ปิ ดมิ ดชิ ดทัง้ ชุดเท่านัน้ ชมกำรแสดง “โชว์ระบาพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน” หรื อ Kandyan
dance โชว์ประมำณ 1 ชัว่ โมง เป็ นกำรแสดงพื้ นเมื องของเมื องแคนดี้ ที่มีช่ ื อเสียง ในประเทศศรี ลงั กำ โดยระบำ
แคนดี้ มีลกั ษณะของกำรแสดงแบบเข้มแข็ง มี กำรตีลงั กำ ผสมผสำนกับกำยกรรม ใช้เครื่ องดนตรี ประเภท
กลอง เป็ นหลัก เน้นกำรดนตรี ในจังหวะสนุ กสนำน ครึ กครื้ น นอกจำกนั้น คุณยัง จะได้ชมควำมสวยงำมขอบ
ชุด แต่งกำยที่ มี เอกลักษณ์ ที่มี สีสัน และมี ว ัสดุท่ ี มี เสี ย ง พวกกระดิ่ ง ซึ่ งช่ว ยส่งเสี ยงสอดคล้องไปกับดนตรี
ประกอบกำรแสดง
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสักกำระ วัดพระเขี้ ยวแก้ว (Temple of the
Tooth Relic) ทุกท่านแต่งชุดสี ขาวทัง้ ชุดเท่านัน้ เพื่ อพิธีกรรมทำง
ศำสนำ วัดแห่งนี้ เป็ นสถำนที่ประดิ ษฐำน พระทันตธำตุ ขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำหรื อ ที่รูจ้ กั กันในนำม พระบรมธำตุ
เขี้ ยวแก้ว เพี ย งองค์เ ดี ย วที่ ปรำกฏบนโลกมนุ ษ ย์ โดยมี ห ลัก
ฐำนรองรับควำมถูกต้องตรงตำมพระคัมภีร์มหำวงศ์ ด้วยว่ำพระ
ทันตธำตุหลังจำกกำรถวำยพระเพลิงพุทธสรี ระ มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 องค์ นับตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้
ประดิษฐำนอยูบ่ นแผ่นดินแห่งนี้ มำโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถำนที่อ่ ื นเลย
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
 Royal Kandyan, The Swiss Residence, Thilanka Hotel, หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม

แคนดี – โคลัมโบ

เช้า

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำคณะเดิ นทำงสู ่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) เมื อง
หลวงของประเทศศรี ลงั กำ (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3ชั่วโมง 30 นาที ) โคลัมโบ มำจำกชื่ อภำษำสิ งหลเดิ ม
ว่ำ โคลาอัมบาโทตา (Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือที่
มีตน้ มะม่วง ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ชำวโปรตุเกสดัดแปลงชื่ อนี้
เพื่ อเป็ น เกี ย รติ แ ก่ คริ สโตเฟอร์ โคลัม บัส โคลัม โบ เป็ นเมื อ ง
หลวงและเขตเศรษฐกิ จสำคัญในปัจจุบนั เป็ นเมื องใหญ่ท่ ี สุ ดของประเทศศรี ลงั กำ มี อำณำเขตติ ด ชำยฝั่ง
มหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร ชำวสิงหลเรี ยกโคลัมโบว่ำ “โคลอมบำ” ในช่วงที่ประเทศศรี ลงั กำ
ได้ตกเป็ นเมื องขึ้นของอังกฤษเมื่ อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรติดต่อค้ำขำย
น ำท่ำ นชม “วั ด กั ล ยาณี ราชมหาวิ ห าร ” (Kelaniya
Temple) ซึ่งชำวศรี ลงั กำเชื่ อว่ำเมื่ อกว่ำ 2,500 ปี มำแล้ว
พระพุทธเจ้ำได้เคยเสด็จมำประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่
วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้ำได้ทรงเทศน์โปรดชำวสิ งหลเป็ นครั้ง
แรกยังสถำนที่น้ ี จึงได้มีกำรก่อพระเจดี ยค์ รอบบัลลังก์ทองคำ
นั้ น ไว้ ภำยในวิ ห ำร มี ภ ำพเขี ย นแสดงเรื่ องรำวต่ำ งๆทำง
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พระพุทธศำสนำมำกมำย ให้ทำ่ นใด้ชม
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำ นขับ รถชมเมื องโคลัม โบ ผ่ า นชมอาคารที่ ร ะลึ ก การ
ประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall สร้ำงขึ้น
เพื่ อเป็ นสัญญำลักษณ์ข องศรี ลงั กำที่ ได้รับเอกรำชจำกอังกฤษ
เมื่ อปี พศ. 2491 หลังจำกที่เป็ นอำณำนิ คมของต่ำงชำติมำเกื อบ
500 ปี ในกำรสร้ำงอำคำร นำยรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรี
ลังกำ ซึ่งต้องกำรให้เป็ นอำคำรที่ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ไป
ตลอดกำล และปัจจุบนั บริ เวณสวนโดยรอบจะเป็ นที่ พักผ่อ น
ออกก ำลั ง กำยของชำวโคลอมโบ ชม “วัด คงคาราม”
(Gangaramaya Temple) อันเป็ นที่สงั ฆกรรม ชมรู ปปั้นสลัก
ปูนอันสวยงำมในวิ หำรและโรงเรี ยนพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่ง
แรกของศรี ลงั กำ ภำยในพระอุโบสถประดิ ษฐำนพระพุทธรู ปปำง
มำรวิ ชยั สี เหลื องสดใสและประกอบไปด้วยภำพจิตรกรรมฝำผนัง
อันงดงำม นอกจำกนั้น ที่วดั นี้ ยังมี อำคำรที่เก็บรักษำโบรำณวัตถุ
และสิ่ งมี คำ่ ต่ำงๆมำกมำยทำงศำสนำ และ ผ่ำนชม วิหารกลาง
น้ า ซึ่งรอบๆวิ หำรมี พระพุทธรู ปมำกมำยที่นำมำจำกประเทศไทย
อิสระช้อปปิ้ งที่ โอเดล Odel Fashion Store ซึ่งเปรี ยบเหมื อน

คา่

ส่วนหนึ่ งของมื องโคลอมโบ มี กำรเปรี ยบเทียบว่ำหำกไม่ได้ไปช้
อปที่ Odel เหมื อนเดิ นทำงไม่ถึงโคลอมโบ ที่น่ ี มี สินค้ำทุกอย่ำง
ทัง้ ขำยปลีกและส่ง ร้ำนอำหำรญี่ป่ ุน รวมทัง้ อำหำรที่นำเข้ำจำก
ต่ำงประทศ จำกนั้นนำท่ำนช็อปปิ้ งต่อที่ อินดี เพ็นเด๊นซ์ อาร์
เขต Arcade Independence Square ศูนย์กำรค้ำครบวงจร
ทันสมัย แห่งใหม่ใจกลำงกรุ งโคลอมโบ รวมกำรบริ กำรทุกอย่ำงที่
ลูกค้ำต้องกำรเช่น ภัตตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ ทัง้ ในและต่ำงประเทศ
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินบันดำรำนัยเก เพื่ อเช็คอิน ไฟล์ท UL402 กลับสูก่ รุ งเทพฯ
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วันที่ส่ี
ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
01.15 น. ออกเดินทำงกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเที่ยวบินที่ UL402
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
**************** End of Program ******************
****โปรแกรมอาจมี การเปลี่ ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง ทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการและน้ าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
สาหรับคณะที่เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีบริ การหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริ ป
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดิน ทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท อื่น ๆ ตามเงื่ อนไขใน
กรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด เป็ นต้น
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าบริ การยืน่ และค่าธรรมเนียมวีซ่าศรี ลงั กา (E-VISA) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 1500 บาท
ทั้งนี้ทางประเทศศรี ลงั กา ได้มีประกาศทดลองยกเลิกวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทาง สัญชาติไทย เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2562 จนถึง เป็ นการชัว่ คราว เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า สาเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ
ควรมีหน้าว่างขั้นต่า สองหน้า
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 15 US ดอลล่ าห์ ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง







 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนไทย กรณี มีหัวหน้าทัวร์ คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนี ยม ขั้นต่า 400 บาท ต่ อท่ าน
ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินท่ านละ 10,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30 วัน
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การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว เก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ










ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรื อ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิด ชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุก ารณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่ าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ บริ ษทั ฯ
จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้
บริ การใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

