WONDERFUL SRILANKA
โคลัมโบ แคนดี้ คาลูตารา กอลล์
5วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

28,900.บาท/ท่าน

การเดินทาง :
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

มือ้ อาหาร

โรงแรม

เช้ า กลางวัน คา่

หรือเทียบเท่า 4 ดาว
OAK-RAY HERITAGE HOTEL

1

กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี
้

  

2

แคนดี้ – วัดพระเขีย้ วแก้ ว – คาลูตารา

   COCO-ROYAL BEACH HOTEL

3

คาลูตารา – กอลล์ - ป้ อมชาวดัตช์ กอลล์ - คาลูตารา

  

RETURN TO THE HOTEL

4

คาลูตารา – กรุงโคลัมโบ – วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม –
ช้ อปปิ้ ง - สนามบินโคลัมโบ

  

-

5

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

  

-

1

วันแรก
06.30น.
09.10 น.
11.00 น.
เที่ยง

เย็น

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เย็น

กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ Sสายการบิน ศรี
ลังกา แอร์ ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เดินทางสู่ กรุ งโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลงั กา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังจากนั้น
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
น าท่ า นขึ้ นรถปรั บ อากาศ เดิ น ทางสู่ เมื อ งแคนดี้ (Kandy) ราชธานี แ ห่ ง สุ ด ท้ า ยของศรี ลัง กาสู ง เหนื อ
ระดับ น้ าทะเลถึ ง 500 เมตร เป็ นเมื อ งมรดกโลกอี ก แห่ ง หนึ่ งของศรี ล ัง กา ปกครองโดยกษัต ริ ย ์ต้ ัง แต่
พุทธศักราชที่ 1 ภายหลังพระพุทธเจ้าปริ นิพ พานต่ อเนื่ องยาวนานนับได้ 2,300 กว่าปี มี กษัตริ ยท์ ้ งั สิ้ น 173
พระองค์ จนถึงในรัชสมัย พระเจ้าศิ ริวิกรมราชสี หะ กษัตริ ยอ์ งค์สุด ท้ายแห่ งราชวงศ์แคนดี (ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่ โมง)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ณ OAK-RAY HERITAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พกั
แคนดี้ – วัดพระเขีย้ วแก้ ว – คาลูตารา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ ว หรื อวัดดาลดา มิลลิกาวะ เป็ นที่ ประดิ ษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองลังกา พระเขี้ ยวแก้วเพียงองค์เดี ยวที่ ปรากฏ
บนโลกมนุษย์โดยมีหลักฐานรองรับความถูก ต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจาก
การถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ และนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยูบ่ นแผ่นดินแห่ ง
นี้ มาโดยตลอด มิเคยถูกนาออกนอกดิ นแดนเลยตั้งแต่ถูกอัญเชิ ญมาจากชมพูทวีปโดยเจ้าหญิ งเหมมาลาแห่ ง
แคว้นกาลิงคะเมื่อ กว่า 1,700 ปี ก่อน ชาวศรี ลงั กาต่างถวายเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสู งสุ ด โดยเชื่ อกันว่า
หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนาออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนาภัยพิบตั ิมาสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเมื่อใด
ที่ เกิ ดทุกข์ภยั ขึ้ น การเปิ ดอัญเชิ ญพระเขี้ ยวแก้วออกให้ผคู ้ นสักการบูชาจะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ ***
กรุ ณาสวมเสื้อผ้ าชุดขาว***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
หลังจากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ เมือ งคาลู ตารา (KALUTARA) เมื องที่ อยู่ติ ด ริ มทะเล เป็ นอี กหนึ่ งเมื องตาก
อากาศที่นกั ท่องเที่ยวชอบไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง )
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
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หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พกั
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้ า

คาลูตารา – กอลล์ - ป้ อมชาวดัตช์ กอลล์ - คาลูตารา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองกอลล์ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ ต้ งั อยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ปลายแหลมสุ ดของศรี ลงั กาห่ างจากเมืองโคลอมโบ119 กม. กอลล์เป็ นที่รู้จกั ในชื่ อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาว
โปรตุ เกสจะมาถึ งในศตวรรษที่ 16ที่ เป็ นเมื องท่ าของเกาะ กัลล์พฒ
ั นาถึ งจุดสู งในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ ชาว
อังกฤษจะมาถึ ง ที่ พ วกเขาพัฒ นาอ่าวท่ าเรื อที่ โคลอมโบ แม่ น้ าสายหลักคื อแม่น้ าจิ น (Gin River หรื อ Gin
Ganga) ที่ เ ริ่ มจาก Gongala Kanda และผ่ า นหมู่ บ ้ า นอย่ า งเช่ น Neluwa, Nagoda, Baddegama, Thelikada,
Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน Wakwella สะพานที่ ขา้ มแม่น้ าที่ นี่ถือเป็ นสะพานที่ ยาวที่ สุดใน
ศรี ลงั กา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านชม ป้ อมชาวดัตช์ กอลล์ ในอ่าวGalleทางฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศศรี ลงั กาถูกสร้าง
ขึ้นครั้งแรกในปี 1588 โดยชาวโปรตุเกสซึ่ งได้รับการเสริ มสร้างอย่างกว้างขวางโดยชาวดัตช์ในช่วงศตวรรษที่
17 จากปี พ.ศ. 2192 เป็ นต้นไปเป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถาปั ตยกรรมซึ่ งแม้หลังจาก
กว่า 423 ปี มีลกั ษณะที่ สวยงามเนื่ องจากมีการฟื้ นฟูบูรณะอย่างกว้างขวางโดยกรมโบราณคดี ศรี ลงั กา ป้ อมนี้
ได้รับการยอมรั บจากองค์การยูเนสโกและได้รับการยกย่องว่าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโก หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคาลูตารา (KALUTARA) เมืองที่อยู่ติดริ มทะเล เป็ นอีกหนึ่งเมือง
ตากอากาศที่นกั ท่องเที่ยวชอบไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง )
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พกั
คาลูตารา – กรุ งโคลัมโบ – วัดกัลยาณี ราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ ง - สนามบินโคลัมโบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 1.20ชั่วโมง) ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงทางการค้า
และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของศรี ลงั กา มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย อีกด้านหนึ่งที่ศรี ลงั กามีจุดแข็ง
นั่น ก็ คื อ ด้า นธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมชาติ ที่ ย ังบริ สุ ท ธิ์ ด้ว ยความที่ เป็ นประเทศเกาะและมี
ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาเจริ ญเติบโตที่นนั่ จึงเป็ นเสน่ห์ที่พิเศษกว่าเกาะอื่นโดยทัว่ ไป และเป็ นเมืองหลวงที่
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้ าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่ งก่อสร้างทางวฒั นธรรม ผสมผสานด้วย
ความสวยงามของธรรมาชาติที่ยงั คงสมบูรณ์ ผ่านชม รัฐสภานครโคลัมโบ ผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นาท่านเข้าชมและสักการะ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่าในพรรษาที่ 8 หลังจาก
ตรัสรู ้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริ เวณวัดกัลณี ยาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดียค์ รอบ
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เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
xx.xx น.
xx.xx น.

บริ เวณที่ เชื่อกันกันว่าเป็ นพุทธอาสนะในครั้งนั้น ถือเป็ นวัดที่ชาวศรี ลงั กาให้ความเคารพอย่างสูงสุ ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า ชมและสั ก การะ วั ด คงคารามซึ่ งเป็ นวัด ของนิ ก ายสยามวงศ์ แ ละเป็ นที่ ต้ ั ง ของโรงเรี ยน
พระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์แห่ งแรกของศรี ลงั กาภายในพระอุโบสถประดิ ษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชัยสี
เหลืองสดใสและ ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ที่วดั นี้ ยงั มีอาคารต่างๆที่ เก็บ
รักษาโบราณวัตถุและสิ่ งมี ค่าต่างๆมากมายทางศาสนา จากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้ งสิ นค้าราคาย่อมเยาว์ได้ที่
เปตาร์ บาร์ ซาร์ หรื อสิ นค้าแบรนด์เนมได้ที่หา้ งโอเดล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
โคลัมโบ – กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน… เที่ยวบินที่ …
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล
-ออกเดินทาง 15 ท่ าน ชึ้นไป มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยและไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

28,900

28,900 28,900

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

28,900

5,500

*** ราคานีเ้ ป็ นเพียงการนาเสนอราคาเบือ้ งต้ นเท่ านั้น ทางบริษทั ยังไม่ ได้ ทาการจองใดๆทั้งสิ้น อัตราค่ าตัว๋ เครื่องบินและภาษี
นา้ มันอาจจะมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่ าน
เงือ่ นไขการเดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
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o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
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เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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