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ศรีลงั กา 5 วัน 3 คืน “Whale Watching ”

ราคาเสนอแพคเกจทัวร์ ศรีลงั กา 5 วัน 3 คื น “Whale Watching”
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)
ราคาสาหรับผูใ้ หญ่ ต่อท่าน (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

32,900.-/บาท
32,900.-/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 1,900 บาท ต่อท่าน
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วันที่

ไฟล์ท

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่หนึ่ ง

UL403

สุวรรณภูมิ (BKK)

บันดารานายาเก (CMB)

09.00

11.00

วันที่หา้

UL402

บันดารานายาเก(CMB)

สุวรรณภูมิ (BKK)

01:00

06:15

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม

วันที่หนึ่ ง

กรุ งเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคลัมโบ
(สนามบินบันดารานัยเก) – เบอร์อูวาล่า

วันที่สอง

เบอร์อูวาล่า – มิริซซ่า – กอล์ล – เบอร์อูวาล่า

วันที่สาม

เบอร์อูวาล่า – โคลอมโบ

THE SURF
หรื อเทียบเท่า
THE SURF
หรื อเทียบเท่า
JETWING COLOMBO
SEVEN
หรื อเทียบเท่า
-----

วันที่ส่ ี
วันที่หา้

โคลัมโบ – สนามบินบันดารานัยเก
โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – กรุ งเทพฯ
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

------

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน

เย็น

---























----

---

---

วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – เบอร์อูวาล่า
06.00 น. คณะทาการเช็ คอิน ด้วยตัวเองที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชัน้ 4
ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL)
09.05 น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดารานัยเก (BANDARANAIKE INTERNATIONAL
AIRPORT) ประเทศศรี ลงั กา โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL403
10.55 น. ถึ งสนามบินดารานัยเก (เวลาที่ประเทศศรี ลงั กา ช้ากว่าที่ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) ทางบริ ษัท
แนะน าให้ลู ก ค้า ท าการปรั บ นาฬิ ก าทัน ที ท่ ี ไปถึ ง เพื่ อ
ความเข้าใจที่ ตรงกันเวลานัด หมาย หลัง ผ่า นพิ ธีก าร
ตรวจคนเข้าเมื อง และศุลกากร เจ้าหน้าที่ชูป้ายต้อนรับ
บริ เวณสนามบิ น และพาไปที่ จอดรถ น าท่า นออก
เดิ นทางสู ่ เมื องเบอร์อูวาล่า (ระยะทางประมาณ 100
กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ2ชั่วโมง) ระหว่าง
เดินทาง ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรี ลงั กา เมื องเบอร์
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อูวาล่ า (Beruwara)เป็ นภาษาสิ งหล เดิ มชื่ อ Berbereen เป็ นจุดแรกของการ ตัง้ ถิ่ นฐานของชาว
มุสลิม บนเกาะซึ่งจัดตัง้ โดยโซมาเลีย ชีค ยูซุฟบิน อาหมัดอัลคานี ผูซ้ ่ ึงเปลี่ยนเป็ นศาสนาอิสลาม
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของ แม่ น้า มาดุ ที่บา
ล าพิ ทิ ย า ซึ่ ง ท่ า นจ ะ ไ ด้ เ ห็ นถึ ง วั ฒ นธ ร ร ม ข อ ง
ชาวบ้านในแถบลุม่ แม่น้าแห่งนี้ แม่น้าแห่งนี้ จัดเป็ นแหล่ง
น้าที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองของศรี ลงั กา ประกอบ
ไปด้วย 28 เกาะ และ 2 ฝั่งข้างทาง ซึ่ งมีผูค้ นอาศัยอยู ่
มากถึ ง 215 ครอบครั ว ในอดี ตบริ เวณแม่น้ าแห่ง นี้ มี
บทบาทส าคัญ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นแหล่งที่ อยู ่
อาศัย แหล่งอาหาร และเป็ นช่องทางเดิ นเรื อขนาดเล็กไปสู ่ฝ่ัง หลังจากชื่ นชมความงามของแม่น้ามาดุ
เสร็ จเรี ยบร้อย พาทุกท่านเดินทางกลับโรงแรม
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมที่พกั
พักที่
THE SURF หรือเทียบเท่า, BERUWALA หรื อ ระดับเดียวกัน

วันที่สอง
05.00

เบอร์อูวาล่า – มิริซซ่า – กอล์ล – เบอร์อูวาล่า
นาท่านเดินมางสูท่ า่ เรื อที่ เมื องมิริซซ่า เพื่ อล่องเรื อชม ปลาวาฬและปลาโลมา (Whale & Dolphin
Watching) (ระยะทางประมาณ 100 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลา
เดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) ซึ่ งกาลังเป็ นกิจกรรม
ที่นิ ย มเป็ นอย่า งมากส าหรั บ นัก ท่อ งเที่ย วที่ มาประเทศศรี
ลัง กา โดยอาหารเช้ า จะบริ การ แบบ SET BOX
เมืองมิ ริซซ่า เป็ นสถานที่ๆยอดนิ ยมในการดูปลาวาฬและ
ปลาโลมาในศรี ลัง กา (ช่ ว งที่ ดี ท่ ี สุ ด จะเป็ นช่ ว งเดื อน
มกราคม – เมษายน และ พฤจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ) ในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ ท่านจะมีโอกาส
ได้ชม วาฬสี น้าเงินซึ่ งถื อว่าเป็ นปลาที่มีขนาดใหญ่ท่ ีสุดในโลก วาฬบรู ดา้ วาฬหัวทุย วาฬฟิ น และวาฬ
เพชฌฆาตในบางครั้ง นอกจากนัน้ ยังมี ปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตัวหมุน ปลาโลมาพระ ปลาโลมา
ลาย ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีโอกาสได้เห็ นเต่าทะเลและปลาหลากหลายสายพันธุ ์ เช่น ปลาทูน่าครี บน้า
เงินเหนื อ และ ปลานกกระจอก ทัง้ นี้ การล่องเรื อดูปลาวาฬหรื อปลาโลมาขึ้ นอยูก่ บั ปัจจัยธรรมชาติ ซึ่ง
ทางบริ ษัทไม่สามารถการันตี การพบเห็ นได้
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จากนัน้ นาท่านเดินทางชม การประมงเสา (Stilt fishing)
หนึ่ งในวิ ธีก ารประมงแบบดัง้ เดิ มที่ น่า สนใจ ของประเทศ
ศรี ลงั กา ตามบันทึกระบุวา่ รู ปแบบการตกปลานี้ เกิดขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง และมีการใช้กนั อย่างแพร่หลายไปทัว่
ชายฝั่งจนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์ สึ นามิเมื่ อปี 2547 ซึ่ งทาให้
กิ จ กรรมดัง กล่ า วหยุ ด ไปชั่ว คราว ท่ า นสามารถชม
ทัศนี ยภาพที่สวยงามของชาวประมงเสา ขณะที่ทาการล่าปลาอย่างชานาญในช่วงรุ ่งอรุ ณ จนถึ ง เที่ยง
และตอนใกล้ค่า ถึงแม้ชาวประมงจะทากิจกรรมได้งา่ ยและสะดวกสบาย แต่การประมงแบบเสาต้องใช้
ทักษะและความสมดุลมาก เสาแนวตัง้ ที่มีคานประตูคา้ ยันฝังอยูใ่ ต้พ้ ื นน้า ในทะเลหรื อในแม่น้า คานช่วย
ให้ชาวประมงนั่งสองสามเมตรเหนื อน้าทาให้เกิดเงาน้อยที่สุดในน้า ชาวประมงจะรวบรวมจับปลาเข้าไป
ในถุงผูกติดอยูก่ บั เสาหรื อเอวของพวกเขา ให้ทา่ นทดลองสัมผัสประสบการณ์ตกปลาด้วยวิ ธีแบบดัง้ เดิ ม
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้ น น าท่ า นเดิ นทางเข้า สู ่ เมื อ งกอล์ล (Galle)
(ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1ชม.)
เมื อ งตากอากาศ ริ มชายฝั่ ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ทางด้า น
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เป็ นเมื องตากอากาศที่สวย มี
เอกลักษณ์ และมีเสน่หท์ ่ ีสุดเมื องหนึ่ งของประเทศศรี ลงั กา
ถึงเมื องกอล์ล นาท่านเยี่ยมชมเขตมรดกโลก เมื องเก่าของ
เ มื อ ง ก อล์ ล ที่ มี บ้า นเ รื อ นแ บ บ ต ะ วั น ต ก โ บ ร า ณ
ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้ อมปื นใหญ่ ซึ่ งถูก สร้างโดย ชาวดัตส์ เมื่ อ
ศตวรรษที่ 17 และปัจจุบนั หอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น
ระหว่ า งทางกลับ โรงแรม น าท่ า นชม ศู น ย์ อ นุ ร ัก ษ์
เพาะพันธุเ์ ต่าทะเล เมื องคอสโกด้า ( Marine Turtle
Conservation in Kosgoda ) ปัจจุบนั เต่าทะเลทัง้ หมด
7 สายพันธุ ท์ ว่ั โลกก าลังใกล้จะสู ญ พันธุ ์ ซึ่ ง 5 ใน 7 ของ
สายพันธุ เ์ ต่าทะเลทัง้ หมดอาศัยอยูใ่ นศรี ลงั กา ทางศูนย์จึงมี
การอนุ รัก ษ์พนั ธุ เ์ ต่าทะเลดูแลอย่างดี และส่งกลับลงไปใน
ทะเล อิสระให้ทุกท่านชมเต่าทะเลตามชายหาดได้ตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมที่พกั
พักที่
THE SURF หรือเทียบเท่า, BERUWALA หรื อ ระดับเดียวกัน
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วันที่สาม

เบอร์อูวาล่า – โคลอมโบ

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ทา่ นพักผ่อนและดื่ มด่ ากับบรรยากาศชายทะเลบของประเทศศรี ลงั กาตามอัทยาศัย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น คณะเดิ นทางสู ่ “กรุ ง โคลอมโบ” (Colombo)
เมื องหลวงของประเทศศรี ลงั กา (ระยะทาง 115 กม. ใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 3ชั่วโมง 30 นาที) โคลัมโบ มา
จากชื่ อภาษาสิ ง หลเดิ ม ว่ า โคลาอัม บาโทตา (kolaamba-thota) แ ป ล ว่ า ท่ า เ รื อ ที่ มี ต้ น ม ะ ม่ ว ง ใ น
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่ อนี้ เพื่ อเป็ น
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” ในช่วงที่ ประเทศศรี ลงั กาได้ตกเป็ นเมื องขึ้ นของอังกฤษเมื่ อ พ.ศ.
2339 นัน้ ทาให้โคลัมโบได้กลายเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่
JETWING COLOMBO SEVEN, COLOMBO หรื อ ระดับเดียวกัน
เช้า

วันที่สี่
เช้า

โคลัมโบ – ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดารานัยเก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขับรถชมเมื องโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการ
ประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall
สร้างขึ้นเพื่ อเป็ นสัญ ลักษณ์ของศรี ลงั กาที่ได้รับเอกราช
จากอังกฤษเมื่ อปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็ นอาณานิ คม
ของต่างชาติมาเกื อบ 500 ปี ในการสร้างอาคาร นาย
รัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรี ลงั กา ซึ่ งต้องการให้เป็ น
อาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล และ
ปั จจุบนั บริ เวณสวนโดยรอบจะเป็ นที่พ ัก ผ่อน ออกก าลังกายของชาวโคลอมโบ ผ่านชมสถานที่ต งั้
โรงเรี ยนพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
ลังกา
ชม “วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อันเป็ น
ที่ สัง ฆกรรม ชมรู ปปั้ น สลัก ปู น อัน สวยงามในวิ ห ารและ
โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรี ลงั กา ภายใน
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พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั สีเหลื องสดใสและประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อันงดงาม นอกจากนั้น ที่วดั นี้ ยังมีอาคารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่ งมีคา่ ต่างๆมากมายทางศาสนา
และ ผ่านชม วิหารกลางน้า ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรู ปมากมายที่นามาจากประเทศไทย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งที่ โอเดล Odel Fashion Store ซึ่ งเปรี ยบเหมื อนส่วนหนึ่ งของมื องโคลอมโบ มีการ
เปรี ยบเทียบว่าหาก ไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมื อนเดิ นทาง
ไม่ถึ งโคลอมโบ ที่น่ ี มีสินค้าทุก อย่าง ทัง้ ขายปลีก และส่ง
ร้านอาหารญี่ ปุ่ น รวมทัง้ อาหารที่นาเข้าจากต่างประทศ
จากนั้นน าท่านช็ อ ปปิ้ งต่อที่ อิ นดี เพ็ นเด๊น ซ์ อาร์เ ขต
Arcade Independence Square ศูนย์การค้าครบวงจร
ทันสมัย แห่งใหม่ใจกลางกรุ งโคลอมโบ รวมการบริ การทุก
อย่า งที่ ลู ก ค้า ต้อ งการเช่น ภัต ตาคาร อาหาร ฟาสฟู๊ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เสื้ อผ้า รองเท้า ทัง้ ในและต่างประเทศ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินบันดารานัยเก เพื่ อเช็คอิน ไฟล์ท UL402 กลับสูก่ รุ งเทพฯ
วันที่หา้
ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
01.15 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเที่ยวบินที่ UL402
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************** End of Program ******************
****โปรแกรมอาจมี การเปลี่ ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบกรุ๊ ป โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง ทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการและน้ าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่ากิจกรรมล่องเรื อชมปลาวาฬและปลาโลมา
สาหรับคณะที่เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีบริ การหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริ ป
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ค่าบริ การยืน่ และค่าธรรมเนียมวีซ่าศรี ลงั กา (E-VISA) สาหรับหนังสือเดินทางไทย (ลูกค้ายืน่ เองหักออก 1200 บาท)
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า สาเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และควรมีหน้าว่าขั้นต่า สองหน้า
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบกลุ่มวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขใน
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
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 20 US ดอลล่ าห์ ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 500 บาท ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินท่ านละ 15,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30 วัน
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย ( ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 - 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อท่าน ( ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ





ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรื อ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
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บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี 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
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ บริ ษทั ฯ
จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้
บริ การใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

