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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – แคนดี้    OAK-RAY HERITAGE HOTEL 

2 แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแก้ว – คาลูตารา    COCO-ROYAL BEACH HOTEL 

3 คาลูตารา – กอลล์ - ป้อมชาวดัตช์กอลล์  -  คาลูตารา    RETURN TO THE HOTEL 

4 คาลูตารา – กรุงโคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวหิาร – วดัคงคาราม –  
ช้อปป้ิง - สนามบินโคลมัโบ

   - 

5 โคลมัโบ – กรุงเทพฯ    - 

WONDERFUL SRILANKA 
โคลมัโบ แคนดี ้คาลูตารา  กอลล์  

5วนั 3 คนื  
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

28,900.- 
การเดนิทาง :  

ออกเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป  ไม่มีหัวหน้าทัวร์  มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – แคนดี ้
06.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ Sสายการบิน  ศรี

ลงักา แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
09.10 น. เดินทางสู่ กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 
11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลงักา (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชม.) หลงัจากนั้น

ท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านข้ึนรถปรับอากาศ เดินทางสู่  เมืองแคนดี้(Kandy) ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกาสูงเหนือ
ระดับน ้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของศรีลังกา ปกครองโดยกษัตริย์ตั้ งแต่
พุทธศกัราชท่ี 1 ภายหลงัพระพุทธเจา้ปรินิพพานต่อเน่ืองยาวนานนับได ้2,300 กว่าปี มีกษตัริยท์ั้งส้ิน 173 
พระองค์ จนถึงในรัชสมยั พระเจา้ศิริวิกรมราชสีหะ กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยแห่งราชวงศ์แคนดี (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง)  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ณ OAK-RAY HERITAGE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 หลงัอาหารเยน็ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 

วนัที่สอง แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแก้ว – คาลูตารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดดาลดา มิลลิกาวะ เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ พระทนัตธาตุขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองลงักา พระเข้ียวแกว้เพียงองค์เดียวท่ีปรากฏ
บนโลกมนุษยโ์ดยมีหลกัฐานรองรับความถูก ตอ้งตรงตามพระคมัภีร์มหาวงัศา ดว้ยว่าพระทนัตธาตุหลงัจาก
การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 9 พระเข้ียวแกว้ไดป้ระดิษฐานอยูบ่นแผ่นดินแห่ง
น้ีมาโดยตลอด มิเคยถูกน าออกนอกดินแดนเลยตั้งแต่ถูกอญัเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจา้หญิงเหมมาลาแห่ง
แควน้กาลิงคะเม่ือ กว่า 1,700 ปีก่อน ชาวศรีลงักาต่างถวายเคารพต่อพระทนัตธาตุอย่างสูงสุด โดยเช่ือกนัว่า
หากเม่ือใดพระเข้ียวแกว้ถูกน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะน าภยัพิบติัมาสู่ประเทศชาติและยงัเช่ือวา่หากเม่ือใด
ท่ีเกิดทุกข์ภยัข้ึน การเปิดอญัเชิญพระเข้ียวแกว้ออกให้ผูค้นสักการบูชาจะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆได ้***
กรุณาสวมเส้ือผ้าชุดขาว***  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาลูตารา (KALUTARA) เมืองท่ีอยู่ติดริมทะเล เป็นอีกหน่ึงเมืองตาก

อากาศท่ีนกัท่องเท่ียวชอบไปเยือน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง ) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
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 หลงัอาหารเยน็ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 
วนัที่สาม คาลูตารา – กอลล์ - ป้อมชาวดัตช์กอลล์  -  คาลูตารา 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองกอลล์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้

ปลายแหลมสุดของศรีลงักาห่างจากเมืองโคลอมโบ119 กม. กอลลเ์ป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Gimhathiththa ก่อนท่ีชาว
โปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษท่ี 16ท่ีเป็นเมืองท่าของเกาะ กลัลพ์ฒันาถึงจุดสูงในศตวรรษท่ี 18 ก่อนท่ีชาว
องักฤษจะมาถึง ท่ีพวกเขาพฒันาอ่าวท่าเรือท่ีโคลอมโบ แม่น ้ าสายหลกัคือแม่น ้ าจิน (Gin River หรือ Gin 
Ganga) ท่ี เร่ิมจาก Gongala Kanda และผ่านหมู่บ้านอย่างเช่น  Neluwa, Nagoda, Baddegama, Thelikada, 
Wakwella จนบรรจบกบัทะเลท่ี Ginthota ใน Wakwella สะพานท่ีขา้มแม่น ้ าท่ีน่ีถือเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดใน
ศรีลงักา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัจากนั้นน าท่านชม ป้อมชาวดัตช์กอลล์ ในอ่าวGalleทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศศรีลงักาถูกสร้าง

ข้ึนคร้ังแรกในปี 1588 โดยชาวโปรตุเกสซ่ึงไดรั้บการเสริมสร้างอยา่งกวา้งขวางโดยชาวดตัช์ในช่วงศตวรรษท่ี 
17 จากปี พ.ศ. 2192 เป็นตน้ไปเป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์โบราณคดีและสถาปัตยกรรมซ่ึงแมห้ลงัจาก
กว่า 423 ปีมีลกัษณะท่ีสวยงามเน่ืองจากมีการฟ้ืนฟูบูรณะอย่างกวา้งขวางโดยกรมโบราณคดีศรีลงักา ป้อมน้ี
ไดรั้บการยอมรับจากองค์การยูเนสโกและได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การ
ยเูนสโก   หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงคาลูตารา (KALUTARA) เมืองท่ีอยู่ติดริมทะเล เป็นอีกหน่ึงเมือง
ตากอากาศท่ีนกัท่องเท่ียวชอบไปเยือน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง ) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
   หลงัอาหารเยน็ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 
วนัท่ีส่ี คาลูตารา – กรุงโคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวิหาร – วดัคงคาราม – ชอ้ปป้ิง - สนามบินโคลมัโบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20ชั่วโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงทางการคา้

และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของศรีลงักา มีอาณาเขตติดกบัชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย อีกดา้นหน่ึงท่ีศรีลงักามีจุดแข็ง
นั่นก็คือด้านธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมชาติท่ีย ังบริสุทธ์ิ ด้วยความท่ีเป็นประเทศเกาะและมี
ประวติัศาสตร์พุทธศาสนาเจริญเติบโตท่ีนัน่ จึงเป็นเสน่ห์ท่ีพิเศษกว่าเกาะอ่ืนโดยทัว่ไป  และเป็นเมืองหลวงท่ี
มีการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านข้ึนทดัเทียมกบัส่ิงก่อสร้างทางวฒ ันธรรม ผสมผสานดว้ย
ความสวยงามของธรรมาชาติท่ียงัคงสมบูรณ์ ผา่นชม รัฐสภานครโคลมัโบ ผา่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ  

 น าท่านเขา้ชมและสักการะ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ตามพงศาวดารมหาวงศ ์กล่าวว่าในพรรษาท่ี 8 หลงัจาก
ตรัสรู้ พระพุทธเจา้เสดจ็มาเทศนโ์ปรดพญานาคาท่ีบริเวณวดักลัณียาแห่งน้ี ต่อมาไดมี้การสร้างพระเจดียค์รอบ

https://th.wikipedia.org/wiki/ศรีลังกา
https://th.wikipedia.org/wiki/โคลอมโบ
https://th.wikipedia.org/wiki/ชาวโปรตุเกส
https://th.wikipedia.org/wiki/ชาวโปรตุเกส
https://th.wikipedia.org/wiki/ศตวรรษที่_16
https://th.wikipedia.org/wiki/ชาวอังกฤษ
https://th.wikipedia.org/wiki/ชาวอังกฤษ
https://en.wikipedia.org/wiki/Galle
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO_World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO_World_Heritage_Site
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บริเวณท่ี เช่ือกนักนัวา่เป็นพุทธอาสนะในคร้ังนั้น ถือเป็นวดัท่ีชาวศรีลงักาใหค้วามเคารพอยา่งสูงสุด 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าชมและสักการะ วัดคงคาราม ซ่ึ งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์และ เป็นท่ีตั้ งของโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของศรีลงักาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสี
เหลืองสดใสและ ประกอบไปดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามนอกจากนั้น ท่ีวดัน้ียงัมีอาคารต่างๆท่ีเก็บ
รักษาโบราณวตัถุและส่ิงมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา จากนั้นให้ท่านไดช้็อปป้ิงสินคา้ราคาย่อมเยาวไ์ดท่ี้ 
เปตาร์ บาร์ซาร์ หรือสินคา้แบรนดเ์นมไดท่ี้หา้งโอเดล 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
วนัที่ห้า โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 
xx.xx น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน… เที่ยวบินที่ … 
xx.xx น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 

 

 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน   
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ไม่มหีัวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ช้ึนไป  มหัีวหน้าทวัร์จากเมอืงไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดนิทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

ธันวาคม 2561 - มนีาคม 2562 28,900 28,900 28,900 28,900 5,500 
*** ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษทัยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี

น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
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อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน 
เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
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o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
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เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


