รายการชมขบวนแห่ พระเขีย้ วแก้ ว ณ ประเทศศรีลังกา 5วัน 3 คืน (UL)
แคนดี–้ ชมขบวนแห่ พระเขีย้ วแก้ ว–สิกิริยา–ถา้ ดัมบูลลา–กอลล์ –โคลัมโบ

วันเดินทาง 25 – 29 สิงหาคม 2561
พิเศษรวม

ทัวร์ ต๊ กุ ตุ๊กชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล์

เสาร์ 25 ส.ค. 61(1) กรุงเทพฯ –โคลอมโบ–แคนดี–้ ขบวนพาเหรดในพิธีเพราเฮราฉลองพระเขีย้ วแก้ ว
06.00 น.
ต้ อ นรั บ ท่า นผู้มี เกี ย รติ ที่ ส นามบิ น สุวรรณภู มิ อ าคารผู้โดยสารขาออก ชั ้น 4ประตู ท างเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์ เตอร์ สายการบิ น ศรี ลังกั นแอร์ ไลน์ โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ทฯคอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ ้นเครื่ อง(ให้ ท่านนาพาสปอร์ ตเล่ มปั จจุบันติดตัวไปด้ วย)
09.05น.
โดยสายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่UL403(บริการอาหารเช้ าและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 20 นาที
เวลาที่ศรี ลงั กา ช้ ากว่าเมืองไทย 1.30 ชัว่ โมง
10.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike)ประเทศศรี ลังกา (Sri Lanka) หรื อชื่อทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กาเป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ ชายฝั่ งตะวันออก
เฉียงใต้ ของอนุทวีปอินเดียชื่อในอดีตได้ แก่ลงกาลังกาทวีปสิ งหลทวี ปและซี ลอนซึ่งเป็ นชื่อที่ใช้ ในสมัยอาณา
นิคมจนถึงพ.ศ. 2517 และเป็ นชื่อที่ยงั คงใช้ ในบางโอกาส ปั จจุบนั คือศรี ลังกาเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญ

12.00 น.
บ่าย

ค่า

ทางด้ านศาสนาวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวข้ องกับประเทศไทยมาช้ านานดังนันเราจึ
้
งสามารถพบเห็นศิลปะ
ทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนามากมายหลังผ่านขันตอนสนามบิ
้
นและศุลกากรแล้ ว
ให้ ท่านได้ แลกเงินรู ปีศรี ลังกาที่สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้ (Kandy)นครศักดิ์สิทธิ์ และเมืองมรดกโลกที่ตงอยู
ั ้ ่ในหุบเขาที่ระดับความ
สูง 500เมตรเหนือระดับน ้าทะเลมีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ร้ านอัญ
มณีประเทศศรี ลงั กามีชื่อเสียงมาช้ านานในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณีมีตานานเล่าว่า กษัตริ ย์โซโลมอนได้
ส่ง อัญ มณี จากเกาะลัง กาเป็ นของกานัลแก่ราชิ นีแห่งชี บ้าและ
ในทางประวัติศาสตร์ ก็จารึกไว้ ว่ามาร์ โคโปโลได้ พรรณาถึงทับทิม
เม็ ด ใหญ่ ข องกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ศรี ลัง กาจากนัน้ น าท่ า นชมขบวน
พาเหรดในพิ ธี เพราเฮราฉลองพระเขี ้ย วแก้ ว(Kandy
Perahera)เป็ นประเพณี ที่จัดขึ ้นเพื่อนมัสการพระเขี ้ยวแก้ ว โดย
จะอัญเชิญพระเขี ้ยวแก้ วขึ ้นประดิษฐานบนหลังช้ าง แล้ วแห่แหน
ไปรอบเมืองแคนดี ้เพื่อให้ ประชาชนสักการะ นาขบวนด้ วยธงทิว
และขบวนระบากลอง โดยผู้ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแ ต่ผ้ ชู าย มีช้างเข้ าร่วมขบวนหลายเชือก แต่ละเชือก
จะได้ รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม(รวมค่าที่นงั่ ในงานเทศกาลแล้ ว)
รับประทานอาหารค่าแบบแพ็ค
พักที่ Oakley Hotelหรื อในระดับเดียวกัน

อาทิตย์ 26 ส.ค. 61(2)วัดพระเขีย้ วแก้ ว–สวนสมุนไพร –สิกิริยา–ภูเขาสิงห์ โต
.............

08.00น.
เช้ า

12.00 น.
บ่าย

นาท่านสู่วัดพระเขีย้ วแก้ ว(Temple of the Tooth)กรุ ณาแต่ งกายชุดขาว
สุภ าพกราบนมัส การพระบรมสารี ริกธาตุพ ระทันตธาตุเขี ย้ วแก้ ว(Sacred
Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบ
อยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็ นทองคาทุกโดยปกติแล้ วผู้ที่มาบูชาพระเขี ้ยวแก้ วจะ
ถวายดอกไม้ และบูช าอยู่เพี ย งชัน้ นอกเท่านัน้ ได้ เวลาอัน สมควรน าท่า น
เดินทางกลับเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ ้นชื่อของศรี ลงั กา ชมสมุนไพรพื ้นเมืองไม่ว่าจะ
เป็ นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้ จันทน์ ลูกจันทร์ เทศ ท่าน
สามารถลองนวดศีรษะแบบศรี ลังกาและเลือกซื ้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้ วน
ยากาจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ ปวดเมื่อย น ้ามันจันทน์ ชาสมุนไพร
ฯลฯ ได้ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สิ กิ ริ ย า(Sigiriya)หรื อ ภู เ ขาสิ ง ห์ โต (Lion
Rock)มรดกโลกสร้ างโดยกษัตริ ย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรื อ
เมื่ อ1,500 ปี มาแล้ วซึ่งอาจจะนับเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ ที่สุด ของศรี

ค่า

ลังกา เนื่องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ยืนอยู่บริ เวณปากทางเข้ า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลา
ยักษ์ สูง 500 ฟุตเป็ นหินผาที่ เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้ เรี ยกเป็ นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน
เหมือนก้ อนหินยักษ์ วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ ไกลจากรอบๆด้ านมีค วามสูงจากพืน้ 370 เมตร
และด้ านบนมีลกั ษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของ
พระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีตสวนดอกไม้ พร้ อมสระว่ายน ้า มีถ ้าที่ผนังถ ้าที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไป
ด้ วยภาพวาดเก่าแก่ที่สดุ ที่ยงั อยู่ในสภาพดี เพราะเป็ นภาพเขียนแบบ fresco หรื อปูนเปี ยก ที่วาดลงบนปูน
ที่ฉาบผนังถ ้าให้ เรี ยบก่อนวาดภาพรูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้ เป็ นภาพนางอัปสร
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
พักที่Pewelhera Villageหรื อในระดับเดียวกัน

จันทร์ 27 ส.ค. 61(3) วัดถา้ ดัมบูลลา –กอลล์ –วัดพระศรีปรมนันทะ– เขตมรดกโลกเมืองกอลล์
07.00น.
เช้ า

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางไปที่ เ มื อ งดั ม บู ล ล่ า เข้ าชม วั ด ถ า้ ดั ม บู ล ลา
(Dambulla Cave Temple) ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.
2534 ตัง้ อยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุตภายในถา้ ดัม บูลลาที่ สร้ าง
โดยพระเจ้ าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพานักใน
ถา้ ที่ ดมั บูลลาช่วงที่พ ระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมื องอนุราชปุระเพื่ อ
เป็ นการตัง้ หลักก่อนที่ จ ะรวบรวมไพร่ พ ลกลับ ไปรบกันอี กครั ง้ หนึ่ง
ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ ้นครองราชย์พระองค์
ได้ ทรงสร้ างวิหารศิลาภายในถา้ ที่ดมั บูลลานี ้ ภายในมีถา้ ทัง้ หมด 5 ถา้ ด้ วยกัน แต่ละถา้ มีขนาดใหญ่ เล็ก
แตกต่างกันออกไปมีภาพวาดพระพุทธรู ปที่มีสีสันงดงามชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิ
มากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถา้ ที่ประกอบด้ วยห้ องหลายห้ อง ที่ สาคัญคือภายในถา้ แรก เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ ว่าถา้ จะมีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับถ ้าอื่นๆแต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้ อย่างสบายๆ ดูแล้ วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ ้าที่ 2
เป็ นถ ้าที่มีขนาดใหญ่ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้ วยองค์เจดีย์ ที่สงู จากพื ้นถึงเพดานถ ้านอกจากนันก็
้ มี
พระพุทธไสยาสน์รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทังองค์
้ ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรี ยงรายอยู่รอบๆถ ้าและรูป
ปั น้ กษัตริ ย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ ้าที่ 3 ที่4 และที่ 5 ตามลาดับ ซึ่งแต่ละถ ้ามี
พระพุท ธรู ป ใหญ่ เล็ กประดิ ษ ฐานอยู่เป็ นจ านวนมากกว่าร้ อยองค์ และที่ เสริ ม ให้ ถา้ ทัง้ 5 มี ค วามวิจิ ต ร
สวยงามนัน้ ก็คือภาพเขียนสีจิต รกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื น้ ที่อายุราว 800 ปี มาแล้ วโดย
ภาพเขียนสีเหล่านี ้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ า พระพุทธศาสนาพระพุทธ
ประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจาแคว้ น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่นลาย
ดอกบัว ดอกพิกลุ ลงสีสนั สวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร – อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรี ลงั กา เป็ นเมือง
ที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรี ลงั กาครัง้ แรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์แล้ ว นาท่านเดินทาง
สู่วัดพระศรี ปรมนั นทะราชวรมหาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า

เจ้ าอยู่หวั เคยเสด็จ ในครัง้ นันพระองค์
้
ได้ สร้ างจุฬาลงกรณ์ ธรรมศาลาไว้ เป็ นที่ ระลึก จากนัน้ ให้ ท่านได้ นั่ง
รถสามล้ อชมเขตมรดกโลกเมื องเก่ าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ที่ มีบ้านเรื อนแบบตะวันตกโบราณ
แล้ วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกาประภาคารโบราณป้ อมปื นใหญ่ ซึ่งถูกสร้ างโดย
ชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปั จจุบนั หอนาฬิกาได้ มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ ดใู หม่และทันสมัยขึ ้น
19.30 น.
รับประทานอาหารค่าในรี สอร์ ท
พักที่ Coco Royal Beach Resortหรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน
อังคาร 28 ส.ค. 61(4) วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร–โคลอมโบ–วัดคงคาราม–ช้ อปปิ ้ ง – สนามบินโคลัมโบ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางสูว่ ัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาว
ศรี ลงั กาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้ วพระพุทธเจ้ าทรงได้ เคยเสด็จมา
ประทับนัง่ บนรัตนบัลลังก์ทองคา ณ วัดแห่งนี ้และพระองค์ทรงเทศน์โปรด
ชาวสิงหลเป็ นครัง้ แรกยังสถานที่นี ้ ที่นี่มีต้นพระศรี มหาโพธิ์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
ได้ ปลูกจากกิ่งตอนของต้ นพระศรี มหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ
13.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารจีน
บ่าย
นาท่านชมเมืองโคลอมโบเมืองหลวงที่มีการพัฒ นาอย่างก้ าวกระโดด
ตึ ก ระฟ้ า ตั ง้ ตระหง่ า นขึ น้ ทั ด เที ย มกั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ างทางวั ฒ นธรรม
ผสมผสานด้ วยความสวยงามของธรรมชาติที่ ยังคงความสมบูรณ์ น า
ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ร้าน Noritakeซึ่งเป็ นร้ านขายเครื่ องถ้ วยกระเบื ้อง อันเลื่อง
ชื่อ และนาท่านเดินทางสู่วัดคงคาราม (GangaramayaTemple)ซึ่งเป็ น
วัดของนิกายสยามวงศ์เป็ นสถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่งแรกของประเทศศรี ลงั กามีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้ านหลัง
ของวัดจะมีพ ระพุทธรู ปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วนและมี คนไทยไม่น้อยที่นิยม
นามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้ กับวัดแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ต่อที่ ห้ างโอเดลช้ อปปิ ้ งเซ็นเตอร์ ศูนย์
รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของศรี ลงั กาแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
20.00 น.
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคารจีน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
พุธ 29 ส.ค. 61(5) โคลอมโบ– กรุงเทพฯ
01.15 น.
โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402นาท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 30 นาที
เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรี ลงั กา 1.30 ชัว่ โมง
06.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้ าชัน้ 2) โดยสวัสดิภาพ
☺❖☺❖☺❖☺❖☺❖☺

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา
ใช้ สาเนาพาสปอร์ ตเล่มที่จะเดินทางไปศรี ลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
*** รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ***
ระเบียบการและเงื่อนไข
รายการท่ องเที่ยวชมขบวนแห่ พระเขีย้ วแก้ วณ ประเทศศรีลังกา5 วัน 3 คืน (UL)
ค่ าใช้ จ่ายทัวร์ (บาท)
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ /
เด็กเตียงคู่

เด็กเตียงเสริม

เด็กไม่ มีเตียง

ห้ องเดี่ยวเพิ่ม

25–29สิงหาคม2561

33,500

28,500

27,500

5,000

หมายเหตุ : รายการนี ้ไม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชันธรรมดาและค่
้
าภาษีสนามบินโดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ (UL)
2. ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้ องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรื อ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศศรี ลงั กาท่านละ USD35
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานีไ้ ม่ รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรื อ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด
4. ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ และชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรื อชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถและผู้ชว่ ยคนขับ
อัตราที่แนะนา รวม 700 บาท ต่อทริ ปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
ทีมงานศรี ลงั กา ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ชว่ ยคนขับรถ รวม 12USD ต่อผู้เดินทาง 1 คน
หัวหน้ าทัวร์ ไทย 200 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 คน
ค่ายกกระเป๋ าและ อื่นๆ 100 บาท
8.ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

การจองทัวร์

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1. แจ้ งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้ กบั ทางเอเยนต์เพื่อทาการสารองที่นงั่
2. ชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้ อมส่งสาเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้ าพาสปอร์ ตเล่มที่ใช้ เดินทาง เพื่อทาวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ ามีการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ ต ลูกค้ าจาเป็ นต้ องชาระค่าทาวีซา่ ใหม่เพิ่มเติมเอง)
4. ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

เงื่อนไข
เวลาสมัครชาระทังหมดหรื
้
อชาระครัง้ แรก 10,000 บาท ที่เหลือชาระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่านไม่ได้ รับประทานอาหารและไม่ได้ เดินทางท่องเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องเงินหรื อบริ การส่วนที่ขาดไปได้
กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศ หรื อทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เข้ าประเทศ หรื อไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้ อยกว่า 1- 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชาระ 100% ของราคาทัวร์
คาแนะนา
ธนบัตรไทยสามารถนาออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนากระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่ องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
เพื่อความปลอดภัยไร้ กงั วล กรุณาอย่านาของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตดั เล็บ หรื อของที่มีลกั ษณะ
เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรื อวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ ขีดไฟ น ้ามัน สเปรย์ หรื อของเหลว อาทิ เหล้ า
แชมพู โลชัน่ หรื อเจล อาทิ ครี ม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรื อของเหลวอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง ขึ ้นเครื่ อง

ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้ อมทังโรงแรมบริ
้
ษัทจัดนาเที่ยวตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้น เนื่องจากความล่าช้ าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ เจ้ าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง
❖⬧❖⬧❖⬧❖⬧❖⬧❖

