
 

 

ศรีลงักา น่าเท่ียว : เท่ียวมรกดโลกแหง่ศรีลงักา ดินแดนพุทธธรรม 

5 วนั 3 คืน สายการบิน Sri Lankan Airline (UL) 
 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินบนัดารานายเก (ศรีลงักา) – เมืองดมับุลลา – วดัถ ้าดมับุลลา – เมืองสิกิริยา                                                                                                                 

              (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 9 

เคานเ์ตอร ์S สายการบิน ศรีลงักา แอรไ์ลน ์(UL) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และ

สมัภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศศรีลงักา โดย สายการบินศรีลงักา แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี UL 403 

11.00 น.    ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ บนัดารานายเก ประเทศศรีลงักา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ไทย 1.30 ชม. กรุณาปรบั

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดมับุลลา  น าท่านเดินทางสู่เมือง ดมับุลลา จากน้ันน าท่านชม วดัถ ้าดมับุลลา วดัแหง่น้ี

ไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแหง่ล่าสุดในศรีลงักา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา 

หรือพระเจา้วฏัฏคามณีอภยั พระองคท์รงเคยพ านักในถ ้าท่ีดมับุลลา ช่วงท่ีพระองคเ์สด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนุราชปุ

ระ เพ่ือเป็นการตั้งหลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอีกครั้งหน่ึง ต่อมาเม่ือพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จ

กลบัข้ึนครองราชย ์ พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิารศิลาภายในถ ้าแหง่น้ี ภายในมีถ ้าทั้งหมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมีขนาดใหญ่

เล็กแตกต่างกนัออกไป โดยภายในแต่ล าถ ้าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์, รูปป้ันกษัติรย ์3 องค ์

และ รูปปัน่ของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค ์

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัท่ี KASSAPA LION ROCK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

https://www.kassapalionsrock.com/ 

วนัที่ 2 เมืองสิกิริยา – สิกิริยาหรือภูเขาสิงโต – เมืองแคนด้ี – สวนสมุนไพร – รา้นอญัมณี – ระบ าพ้ืนเมือง

ของชาวศรีลงักา               (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมือง สิกิริยา น าท่านเดินทางสู่ เขาสิกิรยิาหรือภูเขาสิงหโ์ต น าท่านเขา้ชม พระราชวงัลอยฟ้าสิ

กิริยา หรือท่ีรูจ้กัในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห ์ ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรีลงักา ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สรา้งโดยกษัตริยก์สัสปะ ในสมยัศตวรรษท่ี 5 พระเจา้กสัสปะ

ให ้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวงั พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากศตัรู ประกอบดว้ย

คูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายกัษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนกอ้นหินยกัษ์

https://www.kassapalionsrock.com/


 

 

วางอยูบ่นท่ีราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมีความสูงจากพ้ืน 370 เมตร น าท่านพิสูจน์ความมหศัจรรย์

ของพระราชวงับนยอดเขา กบับนัไดเวยีนนับ 2,000ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอปัสรสวรรคท่ี์มีอายุ

พนักวา่ปี, อ่างเก็บน ้าโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรกัหกัพงัของรากฐาน

พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ในอดีต ชมววิทิวทศัน์ของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา  

  

 
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ เมืองแคนด้ี นครศกัด์ิสิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีระดบัความสูง  500 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ ระหวา่งทางแวะชม สวนสมุนไพร ท่ีขึ้ นช่ือ

ของศรีลงักา ชมสมุนไพรพ้ืนเมืองไม่วา่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก ้วานิลลา ไมจ้นัทร ์ลกูจนัทรเ์ทศ ท่าน

สามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลงักา และเลือกซ้ือยาอายุรเวทท่ีมีสูตรมานับพนัปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นอัญมณี ประเทศศรีลังกามีช่ือเสียงมาชา้นานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีต านานเล่าว่า

กษัตริยโ์ซโลมอนไดส้่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านัลแก่ราชินีแห่งชีบา้และ ในทางประวติัศาสตรก็์จารึกไวว้า่

มารโ์คโปโลไดพ้รรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริยแ์หง่ศรีลงักา 

จากน้ันน าท่านชม ระบ าพ้ืนเมืองของชาวศรีลังกา เป็นระบ าพ้ืนเมืองแบบดั้งเดิมกับระบ าร่วมสมยั เอกลักษณ์

ของระบ าศรีลงักาคือจะโลดโผนวอ่งไว มีการกระทืบเทา้เรา้ใจ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัท่ี OAK-RAY CITY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-city-hotel/  

วนัที่ 3 วดัพระเข้ียวแกว้– เมืองกอลล ์– วัดศรีปรมนันทะ– เขตมรดกโลกเมืองกอลล ์– ป้อมปราการเมือง

กอลล ์– เมืองโคลมัโบ                             (B/L/D) 

05.00 น. น าท่านสู่ วดัพระเข้ียวแกว้ (แต่งกายชุดสีขาวสุภาพเท่าน้ัน) เพ่ือเขา้ร่วมพิธีแหพ่ระเข้ียวแกว้ กราบนมสัการ พระ

บรมธาตุเข้ียวแกว้ พระทนัตธาตุองคน้ี์เป็นพระทนัตธาตุเบ้ืองซา้ยของของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นเพียงองคเ์ดียวท่ี

ปรากฏบนโลกมนุษย ์ โดยมีหลกัฐานรองรบัความ

ถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีรม์หาวงัศา นับเป็นส่ิงสกั

สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์

รวม ศรทัธาของชาวศรีลงักา พระธาตุเข้ียวแกว้น้ีได้

ถูกบรรจุอยูใ่นเจดียท์องค า และผอบทองค า 7 ชั้น 

ประดิษฐานในหอ้งกระจกกนักระสุนอยา่งแน่นหนา 

และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 9 เพราะเช่ือกนัวา่ หากเม่ือใดพระเขี้ ยว

แกว้ถูกน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะน าภยัพิบติัมา

สู่ประเทศชาติ ทั้งยงัเช่ือดว้ยวา่ หากเม่ือใดท่ีเกิด

ทุกขภ์ยัขึ้ น การเปิดอญัเชิญพระธาตุเข้ียวแกว้

ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบูชา จะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆได ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู ่ เมืองกอลล ์ เป็นเมืองชายทะเล

อยูท่างใตห้า่งจากกรุงโคลมัโบ 115 กิโลเมตร เป็นเมืองท่า

ท่ีสาคญัของศรีลงักา เคยเป็นศูนยก์ลางการบริหารของ

อาณานิคมดทัชใ์นช่วงกลางศตวรรษท่ี 17 ถึงปลาย

ศตวรรษท่ี 18 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม วดัศรีปรมนันทะหรือวดัจุฬาลงกรณ ์ เม่ือครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาส

https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-city-hotel/


 

 

ยุโรปครั้งแรก เรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี ซ่ึงเป็นเรือพระนัง่ใน การเสด็จประพาสยุโรปครั้งน้ัน ไดห้ยุดแวะท่ีเมืองกอลล ์

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เสด็จเยอืนวดัน้ี และทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสรา้ง“จุฬาลงกรณ์

ธรรมศาลาเม่ือครั้งเสด็จฯ ในครั้งแรกเม่ือปี 2440 ไดเ้สด็จไปนมสัการวดัในเมือง กอลล ์ 2 วดั ไดแ้ก ่ วดัศรีป

รมนันทะและ วดัคงคาราม หลงัจากน้ันพระองคไ์ดเ้สด็จต่อไปยงัป้อมปราการเมืองกอลล ์ (Galle Fort) ท่ีอยูริ่ม

ทะเล ก่อนท่ีจะเสด็จกลบัไปยงัเรือ พระท่ีนัง่มหาจกัรีเพ่ือเสด็จฯต่อไปยงักรุงโคลมัโบ  

 น าท่านเขา้สู่ เขตมรดกโลกเมืองกอลล ์ ท่ีมีบา้นเรือนแบบตะวนัตกโบราณ น าท่าน นัง่ตุก๊ตุก๊ ชม ป้อมปราการ

เมืองกอลล ์ เป็นป้อมปราการท่ีสรา้ง ในสมยัชาวดทัชเ์ขา้ครอบครองศรีลงักาในปี 1663 สรา้งไวเ้พ่ือเป็นป้อม

ปราการป้องกนัผูบุ้กรุกและภยัธรรมชาติจาก ทางทะเล ป้อมปราการแหง่น้ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมสไตลยุ์โรปท่ี

สวยงาม ทั้งภายใน และภายนอกป้อมบริเวณรอบๆ ภายในก าแพง จะมีวดัของชาวพุทธ, โบสถข์องชาวคริสต ์และ

มสัยดิของชาวมุสลิม อีกทั้งยงัมี สนามกีฬา รวมทั้งส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆ ท่ีสวยงามสไตลยุ์โรป ป้อมแหง่น้ียงัเป็นตน้แบบ

ของการสรา้งป้อมปราการแห่งอ่ืนๆ อีกดว้ยปัจจุบนั ป้อมปราการดงักล่าวยงัคงอยูแ่ละเป็นมรดกโลกของ UNESCO   

 

 

ค า่         บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัท่ี COCO ROYAL BEACH RESORT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

http://www.cocoroyalbeach.com/  

 

วนัที่ 4  วดักลัณียาราชมหาวิหาร– วดัคงคาราม– ชอ้ปป้ิงโอเดลเซ็นเตอร ์– สนามบินโคลอมโบ         

(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโคลมัโบ  

http://www.cocoroyalbeach.com/


 

 

  น าท่านไหวพ้ระและชมภาพประวติัศาสตร์ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเลยเป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จมาดว้ย

พระองค์เองเม่ือ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงานละพระพุทธรูปท่ีน ามาจากประเทศไทยไป

ประดิษฐาน และชมวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน ้า ซ่ึงรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายท่ีน ามาจาก

ประเทศไทย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเขา้ชม วัดคงคาราม ซ่ึงเป็นวดัของนิกายสยาม

วงศ์ เป็นสถานท่ีตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์

แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองศ์องค์

ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก 

ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ 

ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน น าท่านช้อปป้ิง 

หา้งสรรพสินคา้โอเดลเซ็นเตอร์ ใจกลางโคลอมโบ

ศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นน าของศรีลังกา แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้

ทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ 

ค า่        บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติ บนัดารานายเก  

วนัท่ี 5  สนามบินบนัดารานายเก (ศรีลงักา) – กรุงเทพฯ                                                                (-/-/-) 

01.10 น.    ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลงักา แอรไลน ์เท่ียวบินท่ี UL 402 

06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

-------- 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลงักา 

ใชส้ าเนาพาสปอรต์เล่มท่ีจะเดินทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเท่าน้ัน 

*ศรีลงักาประกาศละเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม – 31 มกราคม 2563* 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

(ผูใ้หญ ่1 + เด็ก 

1 ) 

อายุต  า่กว่า 12 ปี 

ผูใ้หญ ่2 ท่าน 

(มีเตียง) 

อายุต  า่กว่า 12 ปี 

ผูใ้หญ ่2 ท่าน 

(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 

16 – 20 มกราคม 2563 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

05 – 09 มีนาคม 2563 

22,500 บาท 

24,500 บาท 

22,500 บาท 

24,000 บาท 

24,000 บาท 

 

 

5,500 บาท 



 

 

 

วิธีการช าระเงิน   

ช าระมดัจ  า ท่านละ  10,000 บาท  

  แฟกซห์รืออีเมล ์หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพ่ือส ารองท่ีนัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใชง้าน 6 เดือนข้ึนไป) 

 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ ขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมด ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่า *ศรีลงักาประกาศละเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม – 31 มกราคม 2563* 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุป๊)  

 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใตเ้ครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรมั)  

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแหง่   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน / หอ้ง)   

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ   

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ และทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ  

 ค่าทิปบริการ ส าหรบัพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์, พนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  

 ค่าภาษีต่าง ๆ หกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ค่าปรบัส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด      

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 700 บาท/ทริป/คน  ) 

 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตาม

เง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้    

 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ัน  



 

 

 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษัท ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ันคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ัน 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

- รายการทัวรส์ามารถปรบัเปล่ียนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยงัคง

รกัษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก 

หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงรว่มกนั 

เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว  

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  

สูญหายในทรพัยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม่ือท่าน

ตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดแลว้  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน

ค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุป๊ท่ีท่านจองทวัรไ์ว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้ หรือสายการบิน

แจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมใน

การยนืขอวซี่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยืน่ขอวซี่า) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้

ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น

เหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หน้าท่ีน้ันๆ ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร ์ผูเ้ดินทาง

ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้า่ยท่ีบริษัท

จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  



 

 

- บริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท่้าน

ไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท่์านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตาม

โปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯจะท าหน้าท่ีประสานงานและเจา้หน้าท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถ

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เม่ือท่านตอ้งการ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสาย

การบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ 

ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพรอ้มคณะ

ทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบ

เหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้

ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

รายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึง

ประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

 


