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Amazing Sri Lanka World Heritage 
รายการท่องเที่ยวมรดกโลก 4 แห่ง ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คนื (UL) 

ถ า้ดัมบูลลา – สิกริิยา – แคนดี ้– พระเขีย้วแก้ว – กอลล์ - โคลัมโบ  
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 วันเดนิทาง ช่วงปีใหม่  
31 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566   พเิศษรวม    ทัวร์ตุ๊กตุ๊ก ชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล์ 

 
  
 

เสาร์ 31 ธันวาคม 2565 (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา 

 
06.00 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 

เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของท่านก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และใบฉีดวัคซีนอย่าง
น้อย 2 เข็ม ติดตัวไปด้วย) 

08.55 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาท ี
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากวา่ เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นช่ือที่ใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือที่ยงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันัน้เราจึงสามารถพบเห็น
ศิลปะทางโบราณสถานที่เก่ียวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผ่านขัน้ตอนสนามบินและศลุกากรแล้ว  

 ให้ท่านได้แลกเงนิรูปีศรีลังกาที่สนามบนิ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชัว่โมง) สูว่ัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave 

Temple)  ที่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้
ดมับลูลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ที่ดมับลูลา ช่วงที่
พระองค์เสด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพื่อเป็นการตัง้หลกัก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีก
ครัง้หนึง่ ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายใน
ถ า้ที่ดมับลูลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ด้วยกนั แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เลก็แตกต่างกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปที่มีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทัว่ไป
ภายในถ า้ที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ที่ส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปปาง
ปรินิพพาน ที่แกะสลกัจากหินออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้วา่ถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อืน่ๆ แต่ก็
ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อย่างสบายๆ ดแูล้วช่างสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ที่ 2 เป็นถ า้ที่มีขนาดใหญ่ 
ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที่สงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน์ 

ค่าทวัรพ์กัคู่ 39,500 บาท 
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รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เลก็หลายสบิองค์เรียงรายอยู่รอบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล 
เดินถดัไปตามระเบียงทางเดนิเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ที่ 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึง่แต่ละถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่
เลก็ประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมากกวา่ร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ  
ภาพเขียนสีจติรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหลา่นี ้
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตั ิเหลา่มวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศิลป์ เช่น ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามน่าอศัจรรย์ยิ่งนกั แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
     พกัที่ Fresco Water Villa, Sigiriya หรือในระดบัเดียวกนั  
 
อาทติย์ 1 มกราคม 2566 (2)   สิกิริยา – ภเูขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอญัมณี –  
                                        โชว์ระบ าพืน้เมือง 

 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะ
สมยัศตวรรษที่ 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว ซึง่อาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ที่สดุของศรีลงักา เนื่องจากเคยมี
สิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายกัษ์สงู 500 ฟุต เป็น
หินผาที่เกิดจากภเูขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภเูขาเพราะว่าลกัษณะของมนั  เหมือนก้อนหินยกัษ์วาง
อยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสงูจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะ
แบน ดรูวมๆ จงึเหมือนแท่นหินขนาดยกัษ์ บนยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน า้ มีถ า้ที่ผนงัถ า้ที่ยาว 140 เมตร สงู 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่
ที่สุดที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ  fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ า้ให้
 เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดอ่อน 
หลงัจากนัน้เดนิทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัที่สวนสมนุไพร 
บา่ย น าท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึน้ชื่อของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไม่วา่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทที่มีสตูร
มานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้
ตามอธัยาศยั  

 
 

สิกิริยา 
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แล้วน าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศักด์ิสิทธ์ิและเมืองมรดกโลกที่ตัง้อยู่ในหุบเขาที่ระดับ
ความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และน าท่านช้อปปิง้ที่ 
ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีต านานเล่าว่า กษัตริย์
โซโลมอนได้ส่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวตัิศาสตร์ก็จา รึกไว้ว่า
มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลงักา 
จากนัน้น าท่านชมโชว์ระบ าพืน้เมืองศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกบัการระบ าพืน้เมืองชดุต่างๆ โดยเฉพาะการ
แสดงชุดลุยไฟ     หลงัจากโชว์จบ น าท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัที่ Oak-Ray Regency, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั  
 
จันทร์ 2 มกราคม 2566 (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนียา - วัดกัลยาณี – เบนโตต้า 

 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระ

บรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักด์ิสิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็นทองค าทุก โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยู่เพียงชัน้นอกเท่านัน้ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร – อาหารจีน 
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บา่ย เดินทางสู่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปีมาแล้ว 
พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแห่งนี ้และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาว
สิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานที่นี ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระศรีมหา
โพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ จากนัน้เดินทางสูท่ี่พกัริมมหาสมทุรอินเดีย 

19.00 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

  
  พกัที่ The Palms Hotel, Bentota หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั  

                                

อังคาร 3 มกราคม 2566 (4)        กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ –  โกฏเฏ –  
                                            โคลอมโบ – วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลงักา 

เป็นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาครัง้แรกต่อ เม่ือถึงเมืองกอลล์
แล้ว น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ที่
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยเสด็จ ในครัง้นัน้พระองค์
ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนัน้ ให้ท่านได้นั่ง 
รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ที่
มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ  แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคาร
โบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดตัส์ เม่ือศตวรรษที่ 17 และปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะ
และซ่อมแซมให้ดใูหม่และทนัสมยัขึน้  
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12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคลัมโบ(Colombo)  เมืองที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตัง้

ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยงัคงความ
สมบรูณ์ ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชมรัฐสภาเก่าแก่ในป้อมปราการ ผ่านชมอนสุาวรีย์
วีรชน และผ่านชมสสุานกลางเมือง แล้วน าท่านเดินทางสู ่วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่เป็นวดั
ของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลงักา  มีพระ
ประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาด
ใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนบัไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมน ามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดัแห่งนี  ้
ที่นี่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก็บ พระบรมสารีริกธาต ุ(พระเกศาธาต)ุ พระธาต ุพระพทุธรูปล า้ค่า จากนานาประเทศ 
เช่น พระพทุธรูปองค์เล็กที่สดุในโลก พระหยกขาว พระทบัทิมแดง พระแก้วมรกตจ าลอง และยงัมีต้นพระศรี
มหาโพธ์ิท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แล้วผ่านชม พระอโุบสถกลางน า้ (สีมามาลากา) ของวดัแห่งนี ้
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ต่อที่ ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของศรีลงักา แหล่งช้อปปิง้
สินค้าทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

 

พุธ 4 มกราคม 2566 (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 น าท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 35 นาท ี
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดิภาพ 
 

  ☺ ❖ ☺ ❖ ☺ ❖ ☺❖ ☺❖ ☺  
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา  
ใช้ส าเนาพาสปอร์ตเลม่ที่จะเดินทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเท่านัน้ 
 
หมายเหต ุ
ผู้ เดินทางต้องได้รับการฉีดวคัซีนอย่างน้อย 2 เข็มแล้วเท่านัน้ 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 

ระเบียบการและเงื่อนไข 
รายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่าย  คณะผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป (บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
เดก็เตียงคู่ เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

31 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 39,500 34,500 33,500 5,000 
 

หมายเหตุ  : 1.  ออกเดนิทางได้ หากมผู้ีใหญ่ตัง้แต่ 10 คน ขึน้ไป 
2.  ผุ้เดินทางต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม 
3.  รายการนีไ้ม่แจกกระเป๋า 

 
ราคานีร้วม 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพกัห้องเดีย่ว) ในโรงแรมที่ระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามที่ระบไุว้ในรายการ 
  4. ค่าทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. ค่าผ่านประตเูข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
  6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลงักา 

7. ค่าประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
    เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ของไทยวิวฒัน์ประกนัภยั แผน Asia Siver รวมประกนัโควิดระหวา่งการเดินทาง 

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. ค่าหนงัสือเดินทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศของบคุคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
 3. ค่าใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท์, โทรสาร, อนิเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. ค่าอาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 

5. ค่าน า้หนกักระเป๋าเกินพกิดั (สายการบินก าหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 6. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ และค่าเช่าอปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถิ่น พนกังานขบัรถ และผู้ช่วยคนขบั  
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    อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน (ให้หวัหน้าทวัร์ที่สนามบินสวุรรณภมูิ) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
การจองทวัร์ 1. แจ้งชื่อ-นามสกลุผู้ เดินทาง ให้กบัทางบริษัทฯ เพื่อท าการส ารองที่นัง่  
  2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท เก็บทนัทีหลงัจากการท าการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงนิ  
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ที่ใช้เดินทาง เพื่อท าวีซา่ออนไลน์ 
          (หากลกูค้ามีการเปลี่ยนเลม่พาสปอร์ตหลงัจากที่ท าวีซ่าแล้ว ลกูค้าจะต้องท าวีซา่ใหม่อีกครัง้ –  
                              มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
  4. ช าระคา่ทวัร์สว่นที่เหลือ ก่อนออกเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ที่เหลือช าระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องเงนิหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏ

ตวัวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
4.  รายการท่องเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
       5.1 ยกเลกิ 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 20,000 บาท 
            5.3 ยกเลิกน้อยกวา่ 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
2.  เพื่อความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ืองบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9” 
3.  เพื่อความปลอดภยัไร้กงัวล กรุณาอย่าน าของมีค่าตดิตวัในการเดนิทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาท ิ มีด ที่ตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาท ิปืนเด็กเลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาท ิไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพ ู
โลชัน่ หรือเจล อาท ิครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลกัษณะใกล้เคยีง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเที่ยวตลอดจน
แหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นกัท่องเที่ยว  จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ต่อการได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบิน อบุตัิเหต ุภยัทางธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ 


