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NT346
ทวัรศ์รลีงักา โคลมัโบ วัดคงราราม วัดพระเขยีวแกว้ 3 วัน 2 คนื (SL)
ทัวรศ์รีลังกา , 3 วัน 2 คนื ,

RIVENDELL HOTEL  , Anarva Hotel

พพิธิภณัฑอ์ญัมณี - ระบําแคนด ี- วดัพระเขยีวแกว้ 
สวนสมนุไพร - Tea Factory - นงัตุ๊กตุ๊กชมเมอืงโคลมัโบ

ชอ้ปปิง ODEL - วดัคงคาราม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - เมอืงโคลมัโบ - เมอืงแคนด ี- พพิธิภณัฑอ์ญัมณี - ระบําแคนดี

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ประต ู7 Thai Lion Air (SL)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

07.30 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศศรลีงักา โดยเทยีวบนิท ีSL 230 ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

09.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เมอืงโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ย



พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถนิของประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืสะดวกในการนัดหมาย)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงทอียู่บนยอดเขา สงูเหนือระดับน ้าํทะเลถงึ 500 เมตร
เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแหง่หนงึของศรีลังกา เดมิเรียกวา่ ‘ศริวัิฒนานคร’ หรือ ‘สงิหขันธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถงึกองหนิหรือภเูขา
เมอืฝรังเขา้ครองเมอืงขันธะ จงึออกสําเนียงตามฝรังวา่ แคนดิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
ทา่นชม พพิธิภณัฑอ์ญัมณี (Gem museum)
ซงึถอืวา่ประเทศศรีลังกานันเป็นแหลง่ของอัญมณีเลยก็วา่ไดเ้พราะทนีีมแีหลง่อัญมณีเป็นจํานวนมาก จนไดฉ้ายาวา่ “เกาะแหง่อัญมณี”
ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมอัญมณีอันสวยงาม มคีวามเชอืวา่ถา้พกอัญมณีตดิตัวจะมแีตค่วามโชคด ีใหท้า่นเลอืกซอือัญมณีตามอัธยาศัย

นําทา่นชม ระบําแคนด ี(Kandyan dance) เป็นการแสดงพนืเมอืงทมีชีอืเสยีงเป็นอย่างมาก เนืองจากหาชมไดย้าก
นักแสดงจะมทัีงชายและหญงิ การแสดงจะเนน้ความแข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน และครกึครืน และมเีครืองดนตรีประกอบการแสดงใหด้มูสีสีนั
ไม่วา่จะเป็นกลอง วัสดทุทํีาใหม้เีสยีงตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
RIVENDELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงแคนด ี- วดัพระเขยีวแกว้ - เมอืงโคลมัโบ - สวนสมุนไพร - Tea Factory - นงัตุก๊ตุก๊ชมเมอืงโคลมัโบ - ชอ้ปปิง ODEL -
วดัคงคาราม 

05.15 น.
นําทา่นสู ่วดัดาลาดา มาลกิาวา (Dalada Maligawa Temple)

ชม พระเขยีวแกว้ (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตเุขยีวแกว้ (The Sacred Tooth Relic of the Buddha)
พระทันตธาตอุงคนี์เป็นพระทันตธาตเุบอืงขวาของของพระพทุธเจา้ ซงึเป็นเพยีงองคเ์ดยีวทปีรากฏบนโลกมนุษย์
โดยมหีลักฐานรองรับความถูกตอ้งตรงตามพระคัมภรีม์หาวังศา นับเป็นสงิศักดสิทิธคิูบ่า้นคูเ่มอืงมาตังแตโ่บราณ
และเป็นศนูยร์วมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตเุขยีวแกว้นีไดถู้กบรรจอุยู่ในเจดยีท์องคํา และครอบทองคํา 7 ชนั
ประดษิฐานในหอ้งกระจกกันกระสนุอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตังแตพ่ทุธศตวรรษท ี9 เพราะเชอืกันวา่
หากเมอืใดพระเขยีวแกว้ถูกนําออกนอกเกาะลังกาแลว้ จะนําภัยพบัิตมิาสูป่ระเทศชาต ิทังยังเชอืดว้ยวา่ หากเมอืใดทเีกดิทกุขภั์ยขนึ
การเปิดอัญเชญิพระธาตเุขยีวแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจัดเภทภัยตา่งๆได ้(พเิศษ!!ดอกไมส้กัการะพระเขยีวแกว้)

หมายเหต ุ1 : การเขา้สกัการะพระเขยีวแกว้ จําเป็นตอ้งสวมใสชุ่ดสขีาวสภุาพ และตอ้งใสก่างเกงขายาว หรอื กระโปรงยาวคะ่ 
หมายเหต ุ2 : ตอ้งไมส่วมใสก่ระโปรงสนั กางเกงขาสนั หรอื กางเกงแฟชนัขาดๆ และตอ้งถอดรองเทา้เดนิภายในวดัคะ่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นเมอืงทอียู่ตดิชายฝังทะเล และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุ
เป็นเมอืงหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมพีวกพอ่คา้จากตา่งประเทศ เชน่ อาหรับ สเปน โปรตเุกส มาทโีคลัมโบ
เพอืมาทําธรุกจิคา้ขายกับประเทศศรีลังกา สนิคา้ซงึเป็นทตีอ้งการมาก ไดแ้ก ่เครืองเทศ ซงึเป็นทตีอ้งการมากทสีดุอันดับหนงึของตา่งประเทศ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพร (Spice Garden) ทมีชีอืเสยีงและคณุภาพระดับโลก มสีนุนไพรหลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกชม
ทังสนุนไพรทชีว่ยบํารุงผวิ บํารุงผม แกป้วดเมอืยตา่ง  ๆและเดนิทางตอ่ไปยัง Tae Factory

จากนันใหท้า่นเพลดิเพลนิ นงัรถตุก๊ตุก๊ชมเมอืงโคลมัโบ

นําทา่นตอ่ไปยัง ODEL SHOPPING เพลดิเพลนิเลอืกซอืของทรีะลกึและของฝากตา่งๆมากมาย



จากนันนําทา่นสู ่วดัคงคาราม หรือมอีกีชอืหนงึวา่ ศรีชนิรัตนา สรา้งขนึในปี พ.ศ.2428 เป็นวัดทสีรา้งโดยผสมผสานศลิปะ ระหวา่ง ศรีลังกา
อนิเดยี ไทย จนี ใหท้า่นสกัการะขอพรพระพทุธรูปองคใ์หญ่ภายในวัด

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
Anarva Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
โคลมัโบ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เมอืงโคลมัโบ เพอืเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์โดยเทยีวบนิท ีSL231 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรศ์รลีงักา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 10:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรศ์รลีงักา

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทวัรก์ารจองทวัร ์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15



เอกสารทใีชใ้นการยนืวซีา่ประเทศศรลัีงกา 10 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

รายละเอยีดเพมิเตมิ

ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• ในกรณขีอง PASSPORT นัน จะตอ้งไมม่กีารชํารดุ เปียกน ้าํ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทังตราปัมลายการต์นู
ทไีมใ่ช่การประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านกอ่นการเดนิทางทุกครงั หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• สแกนหนา้พาสปอรต์สทีชีัดเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน 2 รปู หนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งเตรยีมสาํเนาสตูบิัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูบิัตรตวัจรงิ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์เปลยีนชอื-นามสกลุ ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลยีนชอื-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจรงิ 1 ฉบับ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter



Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท  ้แลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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