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เส้นทางแสวงบุญพระพุทธศาสนา ณ ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 

5 วัน 3 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส (SRLK3N001) 
 

     
อายุบวร เยือนมรดกโลกอนุราธปุระและโปโลนนารุวะเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรสิงหล 

เยือนวัดถ้ําดัมบุลล่า  ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา 

นมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้  

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง “ระบําแคนดี”้ 

สักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ 
 

กําหนดการเดินทาง:   กันยายน 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560  

     
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – อนุราธปุระ 

06.00 น. ผู้เดินทางทําการเช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตูทางเข้าที่ 8 

แถว S / W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส ์

09.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส์เที่ยวบินที่ UL 403 

11.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติบันดารานายาเก (Bandaranaike International Airport) เมืองโคลัมโบ ประเทศศรี

ลังกา (ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบ

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นที่สนามบิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่  อนุราธปุระ  (Anuradhapura) เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสิงหล ปัจจุบันได้รับขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศ กรุงโคลัมโบ  ทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร 

ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีต้นพระศรีมหาโพธิ์  ที่สืบพันธุ์มาจากต้นเดิมที่พุทธคยา  

(ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําชม เจดีย์ถูปาราม เจดีย์พุทธศาสนาองค์แรกที่สร้าง

ขึ้นประมาณ พ.ศ. 300 เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะลังกา ซ่ึงประดิษ ฐานกระดูกพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) เบ้ืองขวา

ของพระพุทธองค์ จากนั้น นํานมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เพราะเชื่อกันว่าเป็นหน่อต้นพระศรี

มหาโพธิ์ จากพุทธคยาประเทศอินเดีย ถูกนํามาใน พ.ศ.235 นําชม โลหะปราสาท ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 แห่งของโลก อายุ

กว่า  2,100 ปี แห่งแรกอยู่ที่อินเดีย แห่งที่สอง อยู่ในศรีลังกา และแห่งสุดท้ายอยู่ที่ วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ .นํา

ชม เจดีย์รุวันเวลิ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราธปุระ เคยเป็นที่ต้ังขอสํานักมหาวิหาร อันเป็นสํานักสงฆ์ที่

สําคัญของศรีลังกามาแต่ก่อน จากนั้นนําชม เจดีย์อภัยคีรี  ต้ังอยู่ใน วัดอภัยคีรีวิหาร และเจดีย์เชตวัน  จากนั้น นํา

ชม วิหารอิสุรุมุณิยะ วัดในพระพุทธศาสนา สถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และประติมากรรม

สลักหิน“คู่รัก” อันโด่งดัง 
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คํ่า   รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม The Lakeside at Nuwaraweva Hotel 4*, Anuradhapura หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สองของการเดินทาง  อนุราธปุระ – โปโลนนารุวะ –ดัมบุลล่า – สิกิริยา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของศรีลังกา เมืองหลวงแห่งนี้ต้ังขึ้นโดย

ชาวโจฬะในกองทัพของพระเจ้าราชาที่ 1 จากอินเดียตอนใต้ ได้ยกทัพมายึดเมืองอนุราธปุระ แล้วย้ายราชธานีมาอยู่

ที่นี่ในปี พ.ศ. 1560  ในเมืองโปโลนนารุวะ จึงมีเทวาลัยสร้างถวายพระอิศวรในศิลปะโจฬะปรากฏอยู่ นําท่านชม ศิวะ

เทวาลัย  อายุราว  800 ปี เป็นช่วงที่ราชวงศ์ปาณฑยะกําลังรุ่งเรืองในอินเดียใต้ การสลักหินมีความสวยงามและ

สมบูรณ์แบบไปทุกสัดส่วน จากนั้นนําชม วิหารวฏะทาเค สร้างในราวพุทธศักราชที่ 12 ก่อสร้างก่อนเมืองโปโลนนารุ

วะหลายร้อยปี นําชมความงามของ สัตตมหาปราสาท มีอายุราว 800 ปี มีความสูงถึง 7 ชั้น พบเพียงแห่งเดียวในศรี

ลังกาและถือเป็นศาสนสถานในนิกายมหายาน และเชื่อว่าเป็นการจําลองจากเขาพระสุเมรุ จากนั้นนําชม พระพุทธรูป 

แห่งวิหารค าล ซ่ึงมีความสวยงาม และสร้างความประทับใจแก่ผู้มา เยี่ยมเยือน  (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (Dambulla) เมืองท่องเที่ยวของเขตมาทาเล สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเมืองมี

ความเก่าแก่มาก  โดยบางแห่งนั้นมีมาต้ังแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์    (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  นําท่านชมความงามของ  "วัดถ้ําดัมบุลลา " ( Dambulla Cave Temple) สถานที่

ท่องเที่ยวหลัก ที่มีความสําคัญทางประศาสตร์ มากแห่งหนึ่งของประเทศ โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ "วัดถ้ําดัม

บุลลา" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ดัมบุลลา เป็นภูเขาหินสูงตะหง่าน 500 ฟุต ฐานกว้างประมาณ 1 ไมล์ ถือว่าเป็น

ถ้ําที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เชื่อกันว่าในอดีตเคยมีการต้ัง รกราก หรือมีการอยู่อาศัยมาต้ังแต่ยุค

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์มากว่า22ศตวรรษมาแล้ว โดยเล่ากันว่า กษัตริย์วาลากัมบา  

ทรงเคยพํานักในถ้ําที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการต้ังหลักก่อนที่จะรวบรวม

ไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหน่ึง ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ  และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์  พระองค์ได้ทรงสร้าง

วิหารศิลาภายในถ้ําที่ดัมบุลลานี้ ภายในวัดประกอบด้วยถ้ําต่างๆ จํานวน 5 ถ้ํา ซ่ึงปัจจุบันถ้ําเหล่านี้แล้วนแต่ได้รับการ

อนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีที่สุดในศรีลังกา  อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝา  ผนังที่มีความงดงาม  รวมไปถึงประติมากรรม

พระพุทธรูปกว่า157 องค์ อีกด้วย 

คํ่า   รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม  Fresco Water Villa 4*, Sigiriya หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง  สิกิริยา - แคนดี้  – พระธาตุเขี้ยวแก้ว – ระบําแคนดี้โชว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา เป็นเมืองที่มี "ป้อมปราการระฟ้า" หรือ “พระราชวังลอยฟ้า”  สร้างโดย

กษัตริย์กัสปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซ่ึงอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา ซ่ึงรู้จักกันในชื่อ ไลอ้อน ร็อค หรือ 

แท่นศิลาราชสีห์เน่ืองจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้าภายในคูรอบป้อม 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 

500 ฟุต และบนยอดศิลายังมีฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีตและสวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ํา ที่ทางขึ้น

แห่งหนึ่ง มี รูปวาดสีน้ํา (ภาพวาดสีเฟรสโก)  ของชาวสิงหลเป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซ่ึงมีสีสันสดใส

ละเอียดอ่อนอยู่เช่นเดิม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ราชธานแีห่งสุดท้ายของศรีลังกา อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1600 ฟุต ชื่อเดิมคือ 

ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร และเป็นเมืองที่ต้ังของวัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองหลวงสุดท้ายของยุคกษัตริย์โบราณของ

ศรีลังกา ต้ังอยู่ในท่ามกลางภูเขาในที่ราบสูงกัณฏิ ท่ีข้ามพื้นที่ของป่าเขตร้อน กัณฏิเป็นหนึ่งในเมืองที่มีจุดชมวิวที่ดี

ที่สุดในศรีลังกา ระหว่างแวะชม Luckgrove Spice Garden เป็นสวนสมุนไพรที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิ 

อบเชย กระวาน กานพลู จันทน์ โกโก้ วานิลลา ชา กาแฟ ตะไคร้ เป็นต้น พร้อมมีป้ายบอกสรรพคุณกํากับ (ระยะทาง 

89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 22 นาที) 

นําท่านเดินทางไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวะ(Sri Dalada Maligawa) หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว (ทุกท่านที่เข้าไปนมัสการ

ต้องสวมใส่ชุดสุภาพสีขาวเท่านั้น) เพื่อกราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว  (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)  

พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบ้ืองซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระ ได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิง

ตะกอน)  เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มี

ประวัติที่แปลกพิสดารกว่ากว่า 2,000 ปี  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

16.00 น. ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ ระบําแคนดี้โชว์ (Kandy Cultural Dance Show) เป็นโชว์ที่มีการผสมผสานกัน

ระหว่างระบําพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบําร่วมสมัย ซ่ึงหาชมทั่วๆไปได้ยาก การแสดงสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของ

ความเป็นศรีลังกา 

คํ่า   รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม Oak-Ray Regency Hotel 4*, Kandy หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง  แคนดี้ – ทัวร์รอบเมืองแคนดี้ – โคลัมโบ - ทัวร์รอบเมืองโคลัมโบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําท่านชมความงามของ เมืองแคนดี้ ผ่านชมร้านค้าต่างๆ , ร้านเกอรี่ , ร้านอาหาร พร้อมนําท่านชมวิวมุมสูงของ

ทะเลสาบแคนดี้ จุดชมวิว UpperLake บนยอดเขาที่มองเห็นวิวพาโนราม่าของ แคนดี้ทั้งเมืองอยู่กลางหุบเขา อากาศ

เย็นสบายทั้งปี มีทะเลสาบอยู่ที่กลางเมือง นําท่านชม ศูนย์กลางงานศิลปและหัตกรรม พิพิธภัณฑ์แสดงอัญมณี  และ

แหล่งเจียระในพลอยที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางเข้าสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)  

ชมความงามของ เมืองโคลัมโบ  เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าต้ังตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับ

สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมาชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ผ่านชม รัฐสภานครโคลัมโบ  

ผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ,ย่านที่พัก Cinnamon Garden, อาคารรัฐสภา BMIC, ที่ทําการสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

, กรมการทหาร , ผ่านถนนริมหาดเลียบชายฝ่ังทะเลไปยังย่านตลาดนัด , วัดฮินดู  (Hindu Temple) ,โบสถ์คริสต์  

(Dutch Wolvendhal Church) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล , จัตุรัสอิสรภาพซ่ึงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่

ระลึกในการเป็นเอกราชของศรีลังกาหลังจากตกอยู่ภายใต้การป กครองของสหราชอาณาจักรมากว่า 150 ปี ผ่านชม

ความงาม  หอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคม ซ่ึงศรี

ลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในเขตราชการท่านจะได้พบกับสภาพบ้านเมืองที่ถูกสร้าง

อย่างโอ่อ่าตระการตา  

นําท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Ganggaramaya) เป็นสถานที่ต้ังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของ

ประเทศ ศรีลังกา  รอบกําแพงวัดจะมีการประดับด้วยพระพุทธรูปเรียงรายตามแนวขอบกําแพง โบสถ์หลังใหญ่

ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ่ปางมารวิชัยสีเหลืองสด ศิลปะแบบลังกา นอกจากนี้ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บ

รักษาวัตถุโบราณและสิ่งสําคัญทางศาสนาไว้อีกด้วย จากนั้น ให้ท่านได้  ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา 

บาซาร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างโอเดล 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

วันทีห่้าของการเดินทาง  โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางจากกรุงโคลัมโบ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ UL 402 

06.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
            

 

อัตราค่าบริการ (ราคาท่านละ) เดินทางไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

เดือน วันทีเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่  

ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่พักท่านเดียว  

ราคาท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคาท่านละ 

กันยายน 2560 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 26,900 31,900 22,900 

 

สิทธพิิเศษสําหรับคณะเดินทาง 

 บริการนํ้าดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน 

 บริการซิมการ์ดท้องถิ่นพร้อมใช้งาน ในประเทศศรีลังกาท่านละ 1 ชุด โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้ทราบ

หมายเลขโทรศัพท์ก่อนออกเดินทาง 

 Discounted Shopping Voucher (Sri Lanka) 

 กระเป๋าเดินทางขนาดพกพา 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะเส้นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลนส์  

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ตามรายการระบุ (Full Board) 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์คนไทยและค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนําเที่ยวตลอดรายการ 

 ค่ารถท้องถิ่นปรับอากาศนําเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  ท้ังนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต 

 

 



 

4:559/10 Soi Ladprao 73, Wanthonglang, Bangkok 10310 

Tel : 02-157-4637-8, 093-364-1929, 063-232-6619, 091-624-4551 

E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com, www.bangkokasiantour.com 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการนํากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าในสถานที่ท่องเที่ยว (อนุราธปุระ สกิิริยา และโปโลนนารุวะแห่งละ 

15  เหรียญสหรัฐ  แคนดี้  12  เหรียญสหรัฐ) 

 ค่าทําเอกสารผู้ถือบัตรต่างด้าวและค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางทางประเทศไทย 

 ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย 

 ค่าทิปมัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ  

 ค่าน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า 

 สําเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีข้อมูลผู้เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

 

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 31-45 วันก่อนการเดินทาง 

 กรุณาชําระค่ามัดจําหรือค่าบริการเต็มจํานวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับ

ปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 หากทําการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชําระค่าบริการเต็มจํานวนก่อนทําการจอง 

 

หมายเหต ุ

 ราคานี้เป็นราคาสําหรับผู้ใหญ ่สัญชาติไทย/AEC และต้องออกเดินทางพร้อมกันต้ังแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

 อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา 

ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง 

 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าว ท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ 

รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของ

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่าง

การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน

ค่าบริการได้       

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 


