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รหัสโปรแกรม : 14244 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ราคาเสนอแพคเกจทวัร ์ศรีลงักา 4 วนั 2 คืน “The Classic Train Ride” 

เดินทางไดท้กุวนั ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 

จ านวนผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาต่อท่าน 

ผูใ้หญ่ เดินทางตัง้แต่ 2 ท่าน  (เดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย) 25,900.-/บาท 

ผูใ้หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางพรอ้มคณะ) 25,900.-/บาท 

ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ ต่อท่าน (พกัเด่ียว) จ่ายเพ่ิม 4,500 บาท  

ราคาส าหรบัเด็กต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท 

ลูกคา้ไม่ใชต้ัว๋ ลด (-10,000) บาท 

**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงักา และ ทิป** 

หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562  จ่ายเพ่ิม 100 0 บาท  ต่อท่าน 

                 เทศกาลแห่พระเข้ียวแกว้ วนัท่ี 5 – 15 สิงหาคม 2562 บตัรเขา้ชม จ่ายเพ่ิม 2,600 บาทต่อท่าน 

ศรีลงักา 4 วนั 2 คืน “The Classic Train Ride”
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วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง UL403 สุวรรณภูมิ (BKK) บนัดารานายาเก (CMB) 09.00 11.00 

วนัท่ีส่ี UL402                          บนัดารานายาเก(CMB) สุวรรณภูมิ (BKK) 01:15 06:20 

 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

กรุงเทพฯ  )สนามบิน สุวรรณภูมิ (- โคลัมโบ 

 )สนามบินบนัดารานัยเก (  - แคนด้ี - โชวร์ะบ า

พ้ืนเมือง  

Royal Kandyan  

The Swiss Residence 

(4*)หรือระดบัเดียวกนั 

---     

วนัท่ีสอง 
วัดพระเข้ียวแก้ว-รถไฟสาย โรแมนติค-        

เมืองนูวาร่า เอลิยา-แคนด้ี 

Royal Kandyan  

The Swiss Residence 

(4*) หรือระดบัเดียวกนั 

      

วนัท่ีสาม 
โคลมัโบ-วดักลัณียาราชมหาวิหาร-วดัคงคาราม 

- ช็อปป้ิง 
--------------       

วนัท่ีส่ี 
โคลมัโบ  )สนามบินบนัดารานัยเก (  - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 --- --- --- 

 
 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – แคนด้ี 

 06.30 น.   คณะท ำกำรเช็คอินดว้ยตวัเองท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 09.00 น.  ออกเดินทำงสู ่สนามบินบนัดารานยัเก ประเทศศรีลงักำ โดย SRILANKAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

UL403  (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 23 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระ

ถือข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)    

 11.00 น.  ถึงสนำมบินดำรำนัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทำงบริษัท

แนะน ำใหลู้กคำ้ท ำกำรปรับนำฬิกำทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัเวลำนัดหมำย หลงัผำ่นพิธีกำร

ตรวจคนเขำ้เมือง รับกระเป๋ำสมัภำระ และศุลกำกร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ำยตอ้นรับบริเวณสนำมบิน 

จำกนั้นน ำทุกทำ่นเดินทำงเขำ้สู ่“เมือง เนกอมโบ” 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น ำคณะเดินทำงตอ่ไปยงั เมืองแคนด้ี (Kandy) (ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง.) น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกัเพ่ือท ำกำรเช็คอิน

โรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนชมเมือง แคนด้ี วดัมัลละวตัตะเมือง

แคนด้ี หรือวดัพระอุบาลี ผูส้ถำปนำอุบำลีวงศใ์นศรีลงักำ

http://bit.ly/2NMk5YE


Page 4 of 11 
 
 

 
 

พระธรรมทูต ท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในประวติัศำสตร์ไทย ในพ.ศ. 2295 ในแผน่ดิน พระเจำ้อยูห่วับรมโกษ แห่ง

กรุงศรีอยุธยำ พระองคไ์ดจ้ดัสง่พระสงฆไ์ปใหบ้รรพชำอุปสมบทแกกุ่ลบุตรชำวศรีลงักำ ตำมค ำขอรอ้ง

ของพระเจำ้กีรติศิริรำชสิงหะแหง่ศรีลงักำ ซ่ึงสง่รำชทูตเขำมำขอพระสงฆไ์ทย ไปศรีลงักำคณะธรรมทูต

ไทยมีจ ำนวน 25 รูปประกอบดว้ยพระสงฆ ์18 รูป สำมเณร 7 รูป โดยมีพระอุบำลีมหำเถระและ พระ

อริยมุนีมหำเถระเป็นหวัหนำ้   

ชมกำรแสดง “โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” 

หรือ Kandyan dance โชวป์ระมำณ 1 ชัว่โมง เป็นกำร

แสดงพ้ืนเมืองของเมืองแคนด้ี ท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศศรี

ลงักำ โดยระบ ำแคนด้ี มีลกัษณะของกำรแสดงแบบเขม้แข็ง 

มีกำรตีลังกำ  ผสมผสำนกบักำยกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี 

ประเภทกลอง เป็นหลกั เนน้กำรดนตรีในจงัหวะสนุกสนำน 

ครึกคร้ืน นอกจำกนั้น คุณยงัจะไดช้มควำมสวยงำมขอบชุดแตง่กำยท่ีมีเอกลกัษณ ์ท่ีมีสีสนั และมีวสัดุท่ี

มีเสียง พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยสง่เสียงสอดคลอ้งไปกบัดนตรีประกอบกำรแสดง 

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัท่ี  Royal Kandyan,  The Swiss Residence  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง วดัพระเข้ียวแกว้ – แคนดี – รถไฟสายโรแมนติค – นูวาร่า เอลิยา – ไร่ชา – แคนด้ี   

05.30 น ำคณะเขำ้สกักำระ “วดัพระเข้ียวแกว้” (Temple of the 

Tooth Relic) ทุกทา่นแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นั้น เพ่ือ

พิธีกรรมทำงศำสนำ วดัแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีประดิษฐำน พระ

ทนัตธำตุ ขององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้หรือ ท่ีรูจ้กั

กนัในนำม พระบรมธำตุเขี้ ยวแกว้ เพียงองคเ์ดียวท่ีปรำกฏ

บนโลกมนุษย ์โดยมีหลกัฐำนรองรับควำมถูกตอ้งตรงตำม

พระคมัภีร์มหำวงศ ์ดว้ยวำ่พระทนัตธำตุหลงัจำกกำรถวำย

พระเพลิงพุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์นับตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 9 พระเขี้ ยวแกว้ได ้ประดิษฐำนอยูบ่น

แผน่ดินแหง่น้ีมำโดยตลอด มิเคยถูกน ำออกไปไว ้ณ สถำนท่ีอ่ืนเลย หลงัจำกเสร็จพิธีน ำคณะกลบัสูท่ี่พกั 

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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  น ำท่ำนข้ึนรถไฟสายโรแมนติคของศรีลงักำ จำก 

สถานีเมืองแคนด้ี สู่ สถานีเมืองนูวาร่า เอลิยา   

(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยวิวบรรยำกำศสองขำ้ง
ทำงของ เส ้นทำงรถไฟสำย น้ี ท่ี ย ัง ค งควำม เ ป็น  

ธรรมชำติไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ี

นิยมมำกข้ึนในหมูน่ักเดินทำงชำวยุโรปท่ีชอบกำรนั่ง

รถไฟ ระบบขนสง่ทำงรถไฟในศรีลงักำนั้นเร่ิมตน้ในปี 1864 โดยรัฐบำลองักฤษสรำ้งไวเ้พ่ือใชใ้นกำร

ขนสง่ใบชำ และกำแฟจำกยอดเขำ มุง่สูเ่มืองหลวงโคลมัโบ ดงันั้นระหวำ่งทำงเรำก็จะไดผ้ำ่นไร่ชำบนเนิน

เขำ ป่ำไมเ้ขียวขจี สะพำนขำ้มแมน่ ้ำกลำงหุบเขำ และทิวทศัน์ชนบทแบบศรีลงักำ 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนชมบรรยำกำศ เ มืองนูวา ร่า  เอลิยา 

(Nuwara Eliya)  เมืองเล็กท่ีซอ่นตวัอยูบ่นหุบเขำ 

และ ไดร้ับกำรขนำนนำมวำ่  “ลิตเต้ิล อิงแลนด์” 

(Little England) อดีตเมืองตำกอำกำศของชำว  

องักฤษ สมยัท่ีประเทศศรีลงักำ ยงัอยู ่ภำยใตก้ำร

ปกครองขององักฤษ สมัผสักล่ินอำยเมืองจ ำลองของ

องักฤษ อำทิ ตึกรำมบำ้นชอ่งท่ีสรำ้งในสไตลอ์งักฤษ

ยุคสมยัพระรำชินีแอนน์ ไปรษณียท่ี์มีฉำกหลงัอนั

งดงำมตัง้อยูก่บัเทือกเขำหุบเขำน ้ำตก และ วิวท่ีเต็ม

ไปดว้ยควำมงดงำมของไร่ชำซ่ึงเป็นตน้ก ำเนิดของชำ 

Ceylon ชำท่ีไดร้ับกำรขนำนนำมวำ่มีคุณภำพดีติด

อนัดบัโลก จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงกลบัสู่ เมืองแคนด้ี 

ระหวำ่งทำงน ำทำ่นแวะชมไร่ชำ-โรงงำนผลิตชำ เขำ้ชมกระบวนกำรผลิตชำท่ีข้ึนช่ือในโรงงำน เชิญทำ่น

อิสระพกัผอ่น ณ ไร่ชำ ทดลองจิบชำพรอ้มด่ืมด ่ำกบัธรรมชำติ และถำ่ยรูปเป็นท่ีระลึก หรือเลือกซ้ือ

ของฝำก ชำซีลอน อนัเล่ืองช่ือท่ีมีใหท้ำ่นเลือกมำกมำย จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงกลบัสูเ่มืองแคนด้ี 

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำร ภำยในโรงแรมท่ีพกั  
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พกัท่ี  Royal Kandyan,  The Swiss Residence  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม แคนดี – โคลมัโบ 

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จ ำ ก นั้ น น ำ คณ ะ เ ดิ น ท ำ ง สู่  “ ก รุ ง โ คลอม โบ ” 

(Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลงักำ (ระยะทาง 

115 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง 30 นาที) 

โคลมัโบ มำจำกช่ือภำษำสิงหลเดิมวำ่ โคลาอมับาโทตา 

(Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง             

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชำวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ีเพ่ือ

เป็นเกียรติแก ่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส ำคญัในปัจจุบนั เป็น

เมืองใหญท่ี่สุดของประเทศศรีลงักำ มีอำณำเขตติดชำยฝั่งมหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร 

ชำวสิงหลเรียกโคลมัโบวำ่ “โคลอมบำ” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักำไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 

2339 นั้น ท ำใหโ้คลมัโบไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรติดตอ่คำ้ขำย   
  น ำท่ำนชม “วดักัลยาณีราชมหาวิหาร” (Kelaniya 

Temple) ซ่ึงชำวศรีลงักำเช่ือวำ่เม่ือกวำ่ 2,500 ปี มำแลว้

พระพุทธเจำ้ไดเ้คยเสด็จมำประทับนั่ งบนรัตนบัลลังก ์

ทองค ำท่ีวดัแห่งน้ี และพระพุทธเจำ้ไดท้รงเทศน์โปรดชำว

สิงหลเป็นครั้งแรกยงัสถำนท่ีน้ี จึงไดมี้กำรกอ่พระเจดีย ์

ครอบบลัลงักท์องค ำนั้นไว ้ภำยในวิหำร มีภำพเขียนแสดง

เร่ืองรำวตำ่งๆทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย ใหท้ำ่นใดช้ม 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

  น ำทำ่นขบัรถชมเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคารท่ีระลึก

การประกาศอิสระภาพ Independence Memorial  

Hall สรำ้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัญำลกัษณข์องศรีลงักำท่ีไดร้ับ

เอกรำชจำกองักฤษเม่ือปี พศ. 2491 หลงัจำกท่ีเป็น
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อำณำนิคมของตำ่งชำติมำเกือบ 500 ปี ในกำรสรำ้งอำคำร นำยรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรีลงักำ 

ซ่ึงตอ้งกำรใหเ้ป็นอำคำรท่ีทรงคุณคำ่ทำงประวติัศำสตร์ไปตลอดกำล และปัจจุบนับริเวณสวนโดยรอบจะ

เป็นท่ีพกัผอ่น ออกก ำลงักำยของชำวโคลอมโบ   

  ชม “วดัคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อนัเป็นท่ีสงัฆกรรม ชมรูปปั้นสลกัปูนอนัสวยงำมใน

วิหำรและโรงเรียนพุทธศำสนำวนัอำทิตยแ์หง่แรกของศรีลงักำ ภำยในพระอุโบสถประดิษฐำนพระพุทธรูป

ปำงมำรวิชยัสีเหลืองสดใสและประกอบไปดว้ยภำพจิตรกรรมฝำผนังอนังดงำม นอกจำกนั้น ท่ีวดัน้ียงัมี

อำคำรท่ีเก็บรักษำโบรำณวตัถุและส่ิงมีคำ่ตำ่งๆมำกมำย

ทำงศำสนำ          และ ผำ่นชม วิหารกลางน ้า ซ่ึง

รอบๆวิหำรมีพระพุทธรูปมำกมำยท่ีน ำมำจำกประเทศไทย  

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี โอเดล Odel Fashion Store ซ่ึงเปรียบ

เหมือนสว่นหน่ึงของมืองโคลอมโบ มีกำรเปรียบเทียบวำ่

หำกไมไ่ดไ้ปชอ้ปท่ี Odel เหมือนเดินทำงไมถึ่งโคลอมโบ 

ท่ีน่ีมีสินคำ้ทุกอยำ่ง ท ัง้ขำยปลีกและส่ง รำ้นอำหำรญ่ีปุ่น 

รวมทัง้อำหำรท่ีน ำเขำ้จำกตำ่งประทศ  จำกนั้นน ำทำ่นช็อป

ป้ิ ง ต่ อ ท่ี  อิ น ดี เ พ็ น เ ด๊ น ซ์  อ า ร์ เ ข ต  Arcade 

Independence Square  ศูนยก์ำรคำ้ครบวงจร ทนัสมยั 

แห่งใหมใ่จกลำงกรุงโคลอมโบ รวมกำรบริกำรทุกอยำ่งท่ี

ลูกคำ้ตอ้งกำรเชน่ ภตัตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ

ตำ่งๆ เส้ือผำ้ รองเทำ้ ท ัง้ในและตำ่งประเทศ 

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

  ไดเ้วลำน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบินบนัดำรำนัยเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ UL402 กลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัท่ีส่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 01.15 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเท่ียวบินท่ี UL402 

 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**** 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการและน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงท่ีระบุตามรายการ 
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 ส าหรับคณะท่ีเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป มีบริการหวัหนา้ทวัร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริป  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าบริการยืน่และค่าธรรมเนียมวซ่ีาศรีลงักา (E-VISA) ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย 1500 บาท  

ทั้งน้ีทางประเทศศรีลงักา ไดมี้ประกาศทดลองยกเลิกวซ่ีา ส าหรับหนงัสือเดินทาง สัญชาติไทย  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2562  เป็นการชัว่คราว  เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่า ส าเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และควรมี
หนา้วา่งขั้นต ่า สองหนา้ 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 20 US ดอลล่าห์ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปกรณีมีหวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 400 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการช าระเงิน   
 ช าระเงินท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทีจ่องภายใน 24 ช่ัวโมง ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงใน
กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ 
จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้หากท่านสละสิทธ์ิการใช้
บริการใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


