Amazing In Srilanka

เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง วันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการเดิ นทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินบันดารานายเก (ศรีลงั กา)

19.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ประเทศศรีลงั กา โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG307
*** บริการเสิรฟ์ อาหารบนเครือ่ งบินระหว่างเดินทาง ***

22.10 น.

(-/-/-)

วันที่ 2

สนามบินบันดารานายเก (ศรีลงั กา) – โคลัมโบ – เมืองดัมบุลลา – วัดถา้ ดัมบุลลา
เมืองสิกิริยา – เขาสิกิริยา
(B/L/D)

00.10 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ บันดารานายเก ประเทศศรีลงั กา (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1.30 ชม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนัน้ นาท่าน
เข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ณ เมืองโคลัมโบ
 พักที่ ANARVA HOTEL COLOMBO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปสูเ่ มือง ดัมบุลลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาท่านชม วัดถ้าดัมบุลลา
วัดแห่งนี้ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็ นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลงั กา สร้างโดยพระเจ้าวา
ลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพานักในถ้าทีด่ มั บุลลา ช่วงทีพ่ ระองค์เสด็จพลัดถิน่ จากเมือง
อนุราชปุระ เพือ่ เป็ นการตัง้ หลักก่อนทีจ่ ะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครัง้ หนึง่ ต่อมาเมือ่ พระองค์ทรงรบชนะ
และเสด็จกลับขึน้ ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้าแห่งนี้ ภายในมีถ้าทัง้ หมด 5 ถ้าด้วยกันมี
ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป โดยภายในแต่ลาถ้าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทัง้ หมด 153 องค์, รูปปั น้ กษัตริ ย์
3 องค์ และ รูปปั น้ ของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอกี 4 องค์

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง สิกริ ยิ า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที นาท่าน
เดินทางสู่ เขาสิกริ ยิ าหรือภูเขาสิงห์โต นาท่านเข้าชม
พระราชวังลอยฟ้ าสิกริ ยิ า หรือทีร่ จู้ กั ในนาม ภูเขาสิงโต
(Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้ า
แห่งศรีลงั กา สิง่ มหัศจรรย์ของโลกลาดับที่ 8 เป็ นยอดเขา
ทีส่ งู ทีส่ ดุ สร้างโดยกษัตริย์กสั สปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5
พระเจ้ากัสสปะให้ สิกริ ยิ าเป็ นทัง้ เมือง พระราชวัง พระราช
อุทยาน
และป้ อมปราการเพือ่ ป้ องกันการรุกรานจากศัตรู
ประกอบด้วยคูรอบป้ อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายักษ์สงู 500
ฟุต เป็ นหินผาทีเ่ กิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์
วางอยู่บนทีร่ าบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370
เมตร นาท่านพิสจู น์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียน
นับ 2,000ขัน้ ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็ นภาพนางอัปสรสวรรค์ทมี่ อี ายุพนั กว่า
ปี , อ่างเก็บน้าโบราณ, ป้ อมปราการ หรือ ประตูสงิ โต บนยอดศิลาจะพบซาก
ปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิง่ ใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสิ
กิรยิ าแบบ 360 องศา
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ FRESCO WATER VILLA SIGIRIYA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองสิกิริยา – เมืองแคนดี้ – สวนสมุนไพร – วัดพระเขี้ยวแก้ว

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ เมืองแคนดี้ นครศักดิสิ์ ทธิและเมื
องมรดกโลกทีต่ งั ้ อยู่ในหุบเขาทีร่ ะดับความสูง 500 เมตร
์
เหนือระดับน้าทะเล มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ทีข่ น้ึ ชือ่ ของศรี
ลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จนั ทร์ ลูกจันทร์เทศ ท่าน
สามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลงั กา และเลือกซือ้ ยาอายุรเวททีม่ สี ตู รมานับพันปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเดินทางต่อไปยัง จากนัน้ นาท่านสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ว (แต่งกายชุดสีขาวสุภาพเท่านัน้ )
กราบนมัสการ
พระบรมธาตุเขีย้ วแก้ว
พระทันตธาตุองค์น้เี ป็ นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของ
พระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นเพียงองค์เดียวทีป่ รากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตาม
พระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็ นสิง่ สักสิทธิคู์ บ่ า้ นคูเ่ มืองมาตัง้ แต่โบราณ และเป็ นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรี
ลังกา พระธาตุเขีย้ วแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดียท์ องคา และผอบทองคา 7 ชัน้ ประดิษฐานในห้อง
กระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 9 เพราะ
เชือ่ กันว่า หากเมือ่ ใดพระเขีย้ วแก้วถูกนาออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนาภัยพิบตั มิ าสูป่ ระเทศชาติ ทัง้ ยัง

กลางวัน

(B/L/D)

ค่า

เชือ่ ด้วยว่า หากเมือ่ ใดทีเ่ กิดทุกข์ภยั ขึน้ การเปิ ดอัญเชิญพระธาตุเขีย้ วแก้วออกมาให้ผคู้ นสักการะบูชา จะสามารถ
ขจัดเภทภัยต่างๆได้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองแคนดี้ – ช้อปปิ้ง – งานเทศกาลเพราเฮร่า ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว ( B / L / D )

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่าน นาท่านช้อปปิ้ ง ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงั กามีชอ่ื เสียงมาช้านานในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณีม ี
ตานานเล่าว่ากษัตริย์โซโลมอนได้สง่ อัญมณีจากเกาะลังกาเป็ นของกานัลแก่ราชินแี ห่งชีบา้ และ
ในทาง
ประวัตศิ าสตร์กจ็ ารึกไว้วา่ มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลงั กา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เสร็จจากชมเมืองนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์จาหน่ายของฝากท้องถิน่ อิสระให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ของฝาก ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านสู่ งานเทศกาลเพราเฮร่า พิธแี ห่พระเขีย้ วแก้ว ชมขบวนแห่พระเขีย้ วแก้ว ซึง่ จะอัญเชิญพระธาตุ
เขีย้ วแก้ว แห่ไปรอบเมือง จะมีร้วิ ขบวนยาวเหยียดนาด้วยช้างทีต่ กแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม มีระบาราฟ้ อน
การแสดงพืน้ เมืองลังกา และดนตรีพ้นื เมืองของชาวศรีลงั กา

กลางวัน
บ่าย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เมืองแคนดี้ – เมืองกอลล์ – วัดกัลณี ยา

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
่
30 นาที) เป็ นเมือง
ชายทะเลอยู่ทางใต้หา่ งจากกรุงโคลัมโบ 115 กิโลเมตร เป็ นเมืองท่าที่
สาคัญของศรีลงั กา
เคยเป็ นศูนย์กลางการบริหารของอาณานิคมดัทช์
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 18
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของ
โรงแรม
ท่านใหว้พระและชมภาพประวัตศิ าสตร์ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเลย
เป็ นวัดทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมือ่ 2,500 ปี

(B/L/D)

ค่า

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังทีส่ วยงานละพระพุทธรูปทีน่ ามาจากประเทศไทยไปประดิษฐาน
ชือ่ เสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน้า ซึง่ รอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายทีน่ ามาจากประเทศไทย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ COCO-ROYAL BEACH RESORT KALUTARA หรือเทียบเท่า

และชมวัดเก่าแก่ทมี่ ี

วันที่ 6

วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – ป้ อมปราการเมืองกอลล์ – เมือง
โคลัมโบ – วัดคงคาราม
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่านชม วัดศรีปรมนันทะ หรือวัดจุฬาลงกรณ์
เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ แรก เรือพระทีน่ งมหาจั
ั่
กรี ซึง่ เป็ นเรือพระ
นังในการเสด็
่
จประพาสยุโรปครัง้ นัน้
ได้หยุดแวะทีเ่ มือง
กอลล์ เมือ่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เสด็จ
เยือนวัดนี้และทรงวางศิลาฤกษ์กอ่ สร้าง “จุฬาลงกรณ์ธรรม
ศาลา” เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ ในครัง้ แรก เมือ่ ปี 2440 ได้เสด็จ
ไปนมัสการวัดในเมืองกอลล์ 2 วัด ได้แก่ วัดศรีปรมนันทะ และ วัดคงคาราม หลังจาก
นัน้ พระองค์ได้เสด็จต่อไปยังป้ อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) ทีอ่ ยู่รมิ ทะเล ก่อนที่
จะเสด็จกลับไปยังเรือพระทีน่ งมหาจั
ั่
กรีเพือ่ เสด็จฯต่อไปยังกรุงโคลัมโบ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ ทีม่ บี า้ นเรือนแบบตะวันตกโบราณ นาท่านชม
ป้ อมปราการเมืองกอลล์ เป็ นป้ อมปราการทีส่ ร้าง ในสมัยชาวดัทช์เข้าครอบครองศรีลงั กา
ในปี 1663 สร้างไว้เพือ่ เป็ นป้ อมปราการป้ องกันผูบ้ ุกรุกและภัยธรรมชาติจากทางทะเล
ป้ อมปราการแห่งนี้มลี กั ษณะสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรปทีส่ วยงาม ทัง้ ภายในและภายนอก
ป้ อมบริเวณรอบๆ ภายในกาแพง จะมีวดั ของชาวพุทธ, โบสถ์ของชาวคริสต์ และ
มัสยิดของชาวมุสลิม อีกทัง้ ยังมี สนามกีฬา รวมทัง้ สิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ ทีส่ วยงามสไตล์
ยุโรป ป้ อมแห่งนี้ยงั เป็ นต้นแบบของการสร้างป้ อมปราการแห่งอืน่ ๆ อีกด้วยปั จจุบนั
ป้ อมปราการดังกล่าวยังคงอยู่และเป็ นมรดกโลกของ UNESCO จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโคลัมโบ
เข้าชม วัดคงคาราม ซึง่ เป็ นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่ง
แรกของประเทศศรีลงั กา มีพระประทานองศ์องค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของ
วัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน นาท่านช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสินค้าโอเดล
เซ็นเตอร์ ใจกลางโคลอมโบศูนย์รวมแฟชันชั
่ น้ นาของศรีลงั กา แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าทันสมัยชือ่ ดังของโคลอมโบ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารค่าเสร็จ นาท่านสู่ สนามบิน บันดารานายเก เพือ่ เตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่ 7

สนามบินบันดารานายเก (ศรีลงั กา) – กรุงเทพ

01.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG308
*** บริการเสิรฟ์ อาหารบนเครือ่ งบินระหว่างเดินทาง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

06.25 น.

(-/-/-)

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลงั กา
ใช้สาเนาพาสปอร์ตเล่มทีจ่ ะเดินทางไปศรีลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

17 – 23 สิงหาคม 2561

วิธีการชาระเงิน

ผูใ้ หญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)

35,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม

8,000

ชาระมัดจา ภายใน 2 วันทาการ

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพือ่ สารองทีน่ งั ่ (หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯ ขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

อัตรานี้ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศ ศรีลงั กา ท่านละ 1,500 บาท
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
 ค่าน้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้คา่
สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึง่ ของสัญญาฯ)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดืม่ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินบิ าร์ และทีวชี อ่ ง
พิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ , พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิง และภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทลี่ ูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับสาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าทิ ปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 700 บาท/ทริ ป/คน )

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด ฤดูทอ่ งเทีย่ ว เทศกาลสาคัญ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้ คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
์
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทั จะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- ขอสงวนสิทธิในการขายหรื
อไม่ขายให้แก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
์
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกัน
เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพือ่ สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)

- ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพือ่ ไปทางาน หรือเพือ่ การอืน่ ใดอันมิใช่การ
ท่องเทีย่ ว
- ขอสงวนสิทธิปฏิ
์ เสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอืน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมือ่ ท่านตก
์
ลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้
หมดแล้ว
- เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่ านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
์
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ น
์
ค่าบริการในกรณีทมี่ กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว เครือ่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ปทีท่ า่ นจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามทีก่ าหนดไว้ หรือสายการบิน
แจ้งยกเลิกบิน ทางบริษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ทา่ น แต่ทางบริษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยืนขอวีซา่ ของประเทศทีท่ า่ นจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมทีท่ า่ นเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซา่ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ๆ ทีจ่ ะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่าน
ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ทา่ นอืน่ ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตาม
โปรแกรมทีว่ างไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าทีป่ ระสานงานและเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ (ตั ๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันทีท่ รี่ ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วนัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
รายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ เมือ่ ท่านต้องการเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผู้
เดินทางหลังจากออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน้ อยู่กบั สายการบิน เท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน,
โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ

ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไม่
์ สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์
ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้คา่ บริการที่ ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมา
ขาด และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ทา่ น
ไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการ
ทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุด
ของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

