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ศรีลงั กา 4 วัน 2 คืน “The Classic Train Ride”

ราคาเสนอแพคเกจทัวร์ ศรีลงั กา 4 วัน 2 คืน “The Classic Train Ride”
เดินทางได้ทุกวัน ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562

จานวนผูเ้ ดินทาง

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน

ผูใ้ หญ่ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่าน

(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

ต้นทาง

ปลายทาง

วันที่หนึ่ ง

ไฟล์ท
UL403

บันดารานายาเก (CMB)

เวลาออก
09.00

เวลาถึง
11.00

สุวรรณภูมิ (BKK)

วันที่สี่

UL402

บันดารานายาเก(CMB)

สุวรรณภูมิ (BKK)

01:15

06:20
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วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม

Royal Kandyan
กรุ ง เทพฯ สนามบิ น )สุ ว รรณภู มิ (- โคลั ม โบ
วันที่หนึ่ ง (สนามบิ น บัน ดารานัยเก ) - แคนดี้ - โชว์ระบา The Swiss Residence
พื้นเมือง
(4*)หรื อระดับเดียวกัน
Royal Kandyan
วัด พระเขี้ ยวแก้ว -รถไฟสาย โรแมนติ คThe Swiss Residence
วันที่สอง
เมืองนูวาร่า เอลิยา-แคนดี้
(4*) หรื อระดับเดียวกัน
โคลัมโบ-วัดกัลณี ยาราชมหาวิห าร-วัดคงคาราม
-------------วันที่สาม
- ช็อปปิ้ ง
โคลัมโบ (สนามบิ นบันดารานัยเก ) - กรุงเทพฯ
วันที่สี่
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
---

















---

---

---

วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – แคนดี้
06.30 น. คณะทำกำรเช็ คอินด้วยตัวเองที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9
เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL)
09.00 น. ออกเดิ นทำงสู ่ สนามบิ นบันดารานัยเก ประเทศศรี ลงั กำ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่
UL403 (บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนักโหลดกระเป๋ า 23 กิ โลกรัม และกระเป๋ าสัมภาระ
ถื อขี้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)

11.00 น. ถึ งสนำมบิ นดำรำนัยเก (เวลาที่ ประเทศศรี ลังกา ช้ากว่าที่ ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทำงบริ ษัท
แนะนำให้ลูกค้ำทำกำรปรับนำฬิกำทันทีท่ ีไปถึ งเพื่ อควำมเข้ำใจที่ตรงกันเวลำนัดหมำย หลังผ่ำนพิ ธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมื อง รับกระเป๋ ำสัมภำระ และศุลกำกร ตัวแทนของบริ ษัท ชูป้ำยต้อนรับบริ เวณสนำมบิ น
จำกนัน้ นำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู ่ “เมือง เนกอมโบ”
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำคณะเดิ นทำงต่อไปยัง เมื องแคนดี้ (Kandy) (ระยะทางประมาณ 105 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง.) นำคณะเข้ำสูท่ ่ พี กั เพื่ อทำกำรเช็คอินโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ำ นชมเมื อ ง แคนดี้ วัด มัล ละวัต ตะเมื อ ง
แคนดี้ หรื อวัดพระอุบาลี ผูส้ ถำปนำอุบำลีวงศ์ในศรี ลงั กำ
พระธรรมทู ต ที่ ยิ่ งใหญ่ท่ ีสุด ในประวัติศ ำสตร์ไ ทย ในพ.ศ.
2295 ในแผ่นดิน พระเจ้ำอยูห่ วั บรมโกษ แห่งกรุ งศรี อยุธยำ
พระองค์ได้จดั ส่งพระสงฆ์ไปให้บรรพชำอุปสมบทแก่กุลบุตร
ชำวศรี ลงั กำ ตำมคำขอร้องของพระเจ้ำกีรติศิริรำชสิ งหะแห่ง
ศรี ล งั กำ ซึ่ งส่งรำชทู ตเขำมำขอพระสงฆ์ไทย ไปศรี ล งั กำ
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คา่
พักที่
วันที่สอง
05.30

เช้า

คณะธรรมทูตไทยมีจำนวน 25 รู ปประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รู ป สำมเณร 7 รู ป โดยมีพระอุบำลีมหำ
เถระและ พระอริ ยมุนีมหำเถระเป็ นหัวหน้ำ
ชมกำรแสดง “โชว์ร ะบาพื้ นเมื อ งจากชาวแคนเดี้ ยน”
หรื อ Kandyan dance โชว์ประมำณ 1 ชัว่ โมง เป็ นกำร
แสดงพื้ นเมื องของเมื อ งแคนดี้ ที่ มี ช่ ื อเสี ย ง ในประเทศศรี
ลังกำ โดยระบำแคนดี้ มีลกั ษณะของกำรแสดงแบบเข้มแข็ง
มี ก ำรตี ล ัง กำ ผสมผสำนกับ กำยกรรม ใช้เ ครื่ องดนตรี
ประเภทกลอง เป็ นหลัก เน้นกำรดนตรี ในจังหวะสนุ กสนำน
ครึ กครื้ น นอกจำกนัน้ คุณยังจะได้ชมควำมสวยงำมขอบชุดแต่งกำยที่มีเอกลักษณ์ ที่มีสีสนั และมีวสั ดุท่ ี
มีเสียง พวกกระดิ่ง ซึ่งช่วยส่งเสียงสอดคล้องไปกับดนตรี ประกอบกำรแสดง
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
 Royal Kandyan, The Swiss Residence หรื อระดับเดียวกัน
วัดพระเขี้ยวแก้ว – แคนดี – รถไฟสายโรแมนติค – นูวาร่า เอลิยา – ไร่ชา – แคนดี้
นำคณะเข้ำสักกำระ “วัดพระเขี้ ยวแก้ว” (Temple of the
Tooth Relic) ทุ ก ท่า นแต่ง ชุ ด สี ข าวทั้ง ชุ ด เท่า นั้น เพื่ อ
พิ ธีกรรมทำงศำสนำ วัดแห่งนี้ เป็ นสถำนที่ประดิ ษฐำน พระ
ทันตธำตุ ขององค์สมเด็ จพระสัมมำสัมพุ ทธเจ้ำหรื อ ที่รูจ้ กั
กันในนำม พระบรมธำตุเขี้ยวแก้ว เพี ยงองค์เดี ยวที่ปรำกฏ
บนโลกมนุ ษย์ โดยมีหลักฐำนรองรับควำมถูก ต้องตรงตำม
พระคัมภี ร์มหำวงศ์ ด้วยว่ำพระทันตธำตุหลังจำกกำรถวำย
พระเพลิงพุทธสรี ระ มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 องค์ นับตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ ประดิ ษฐำนอยูบ่ น
แผ่นดินแห่งนี้ มำโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถำนที่อ่ ืนเลย หลังจำกเสร็ จพิธีนำคณะกลับสูท่ ่ พี กั
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำ นขึ้ น รถไฟสายโรแมนติ ค ของศรี ล งั กำ จำก
สถานี เมื อ งแคนดี้ สู ่ สถานี เ มื องนู ว าร่ า เอลิ ย า
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยวิวบรรยำกำศสองข้ำง
ทำงของเส้ น ทำงรถไฟสำยนี้ ที่ ยั ง คงควำมเป็ น
ธรรมชำติไว้ได้เป็ นอย่ำงดี และเริ่ มเป็ นที่รูจ้ กั และเป็ นที่
นิ ยมมำกขึ้ นในหมูน่ ัก เดิ นทำงชำวยุโรปที่ชอบกำรนั่ง
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รถไฟ ระบบขนส่งทำงรถไฟในศรี ลงั กำนั้นเริ่ มต้นในปี 1864 โดยรัฐบำลอังกฤษสร้ำงไว้เพื่ อใช้ในกำร
ขนส่งใบชำ และกำแฟจำกยอดเขำ มุง่ สูเ่ มื องหลวงโคลัมโบ ดังนัน้ ระหว่ำงทำงเรำก็จะได้ผำ่ นไร่ชำบนเนิ น
เขำ ป่ ำไม้เขียวขจี สะพำนข้ำมแม่น้ำกลำงหุบเขำ และทิวทัศน์ชนบทแบบศรี ลงั กำ
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น ำท่ ำ นชมบรรยำกำศ เมื องนู ว าร่ า เอลิ ยา
(Nuwara Eliya) เมื องเล็กที่ซอ่ นตัวอยูบ่ นหุ บเขำ
และ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ลิ ตเติ้ ล อิ งแลนด์”
(Little England) อดี ต เมื องตำกอำกำศของชำว
อัง กฤษ สมัย ที่ ประเทศศรี ล งั กำ ยัง อยู ่ภ ำยใต้ก ำร

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

ปกครองของอังกฤษ สัมผัสกลิ่นอำยเมื องจำลองของ
อังกฤษ อำทิ ตึกรำมบ้ำนช่องที่สร้ำงในสไตล์องั กฤษ
ยุคสมัยพระรำชิ นีแอนน์ ไปรษณี ยท์ ่ ี มีฉำกหลังอัน
งดงำมตัง้ อยูก่ บั เทื อกเขำหุ บเขำน้ำตก และ วิ วที่เต็ ม
ไปด้วยควำมงดงำมของไร่ชำซึ่ งเป็ นต้นกำเนิ ดของชำ
Ceylon ชำที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำมีคุณภำพดี ติด
อันดับโลก จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงกลับสู ่ เมื องแคนดี้ ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะชมไร่ชำ-โรงงำนผลิตชำ
เข้ำชมกระบวนกำรผลิตชำที่ข้ ึนชื่ อในโรงงำน เชิ ญท่ำนอิสระพักผ่อน ณ ไร่ชำ ทดลองจิบชำพร้อมดื่ ม
ด่ ำกับธรรมชำติ และถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก หรื อเลื อกซื้ อของฝำก ชำซีลอน อันเลื่ องชื่ อที่มีให้ทำ่ นเลื อก
มำกมำย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงกลับสู เ่ มื องแคนดี้
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำร ภำยในโรงแรมที่พกั
 Royal Kandyan, The Swiss Residence หรื อระดับเดียวกัน
แคนดี – โคลัมโบ
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำ ก นั้ น น ำ ค ณ ะ เ ดิ น ท ำง สู ่ “ ก รุ ง โ ค ล อ ม โ บ ”
(Colombo) เมื องหลวงของประเทศศรี ลงั กำ (ระยะทาง
115 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3ชั่วโมง 30 นาที )
โคลัมโบ มำจำกชื่ อภำษำสิ งหลเดิมว่ำ โคลาอัมบาโทตา
(Kola-Amba-Thata) แปลว่ า ท่ าเรื อที่ มีตน้ มะม่ ว ง
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ชำวโปรตุเกสดัดแปลงชื่ อนี้ เพื่ อเป็ นเกี ยรติแก่ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ
เป็ นเมื องหลวงและเขตเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบนั เป็ นเมื องใหญ่ท่ ีสุดของประเทศศรี ลงั กำ มีอำณำเขต
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ติดชำยฝั่งมหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร ชำวสิ งหลเรี ยกโคลัมโบว่ำ “โคลอมบำ” ในช่วงที่
ประเทศศรี ลงั กำได้ตกเป็ นเมื องขึ้นของอังกฤษเมื่ อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลำยเป็ นศูนย์กลำง
กำรติดต่อค้ำขำย
น ำท่ำ นชม “วัด กัล ยาณี ร าชมหาวิ ห าร” (Kelaniya
Temple) ซึ่งชำวศรี ลงั กำเชื่ อว่ำเมื่ อกว่ำ 2,500 ปี มำแล้ว
พระพุ ท ธเจ้ำ ได้เ คยเสด็ จ มำประทับ นั่ ง บนรั ต นบัล ลัง ก์
ทองคำที่วดั แห่งนี้ และพระพุ ทธเจ้ำได้ทรงเทศน์โปรดชำว
สิ งหลเป็ นครั้งแรกยังสถำนที่น้ ี จึ งได้มีก ำรก่อพระเจดี ย ์
ครอบบัลลังก์ทองคำนั้นไว้ ภำยในวิ หำร มีภำพเขียนแสดง
เรื่ องรำวต่ำงๆทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย ให้ทำ่ นใด้ชม
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนขับรถชมเมื องโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ ระลึ ก
การประกาศอิ สระภาพ Independence Memorial
Hall สร้ำงขึ้นเพื่ อเป็ นสัญญำลักษณ์ของศรี ลงั กำที่ได้รับ
เอกรำชจำกอังกฤษเมื่ อปี พศ. 2491 หลังจำกที่ เป็ น
อำณำนิ คมของต่ำ งชำติ ม ำเกื อ บ 500 ปี ในกำรสร้ำ ง
อำคำร นำยรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรี ลงั กำ ซึ่ ง
ต้องกำรให้เป็ นอำคำรที่ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ไป
ตลอดกำล และปั จ จุ บ นั บริ เวณสวนโดยรอบจะเป็ นที่
พักผ่อน ออกกำลังกำยของชำวโคลอมโบ
ชม “วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อันเป็ น
ที่สังฆกรรม ชมรู ปปั้ นสลัก ปู นอันสวยงำมในวิ หำรและ
โรงเรี ย นพุ ท ธศำสนำวัน อำทิ ต ย์แ ห่ง แรกของศรี ลัง กำ
ภำยในพระอุโบสถประดิ ษฐำนพระพุทธรู ปปำงมำรวิ ชยั สี
เหลื องสดใสและประกอบไปด้วยภำพจิตรกรรมฝำผนังอัน
งดงำม นอกจำกนั้ น ที่ วัด นี้ ยัง มี อ ำคำรที่ เก็ บ รั ก ษำ
โบรำณวัต ถุ แ ละสิ่ งมี ค ่ำ ต่ ำ งๆมำกมำยทำงศำสนำ
และ ผ่ำนชม วิ หารกลางน้า ซึ่ งรอบๆวิ หำรมีพระพุทธรู ป
มำกมำยที่นำมำจำกประเทศไทย อิสระช้อปปิ้ งที่ โอเดล
Odel Fashion Store ซึ่ งเปรี ยบเหมื อนส่วนหนึ่ งของมื อง
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โคลอมโบ มีกำรเปรี ยบเทียบว่ำหำกไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมื อนเดิ นทำงไม่ถึงโคลอมโบ ที่น่ ี มีสินค้ำทุก
อย่ำง ทัง้ ขำยปลีกและส่ง ร้ำนอำหำรญี่ป่ ุน รวมทัง้ อำหำรที่นำเข้ำจำกต่ำงประทศ จำกนั้นนำท่ำนช็ อป
ปิ้ งต่อที่ อิ นดีเพ็นเด๊นซ์ อาร์เขต Arcade Independence Square ศูนย์กำรค้ำครบวงจร ทันสมัย
แห่งใหม่ใจกลำงกรุ งโคลอมโบ รวมกำรบริ กำรทุกอย่ำงที่ลูกค้ำต้องกำรเช่น ภัตตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ ทัง้ ในและต่ำงประเทศ
คา่

บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินบันดำรำนัยเก เพื่ อเช็คอิน ไฟล์ท UL402 กลับสูก่ รุ งเทพฯ

วันที่สี่
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
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงที่ระบุตามรายการ
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% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด เป็ นต้น
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
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 ค่าบริ การยืน่ และค่าธรรมเนียมวีซ่าศรี ลงั กา (E-VISA) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 1500 บาท
ทั้งนี้ทางประเทศศรี ลงั กา ได้มีประกาศทดลองยกเลิกวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทาง สัญชาติไทย เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2562 เป็ นการชัว่ คราว เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า สาเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และควรมี
หน้าว่างขั้นต่า สองหน้า
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 20 US ดอลล่ าห์ ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปกรณี มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 400 บาท ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินท่ านละ 10,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30 วัน
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 ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 20 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
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 และภัย ธรรมชาติ 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
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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

