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Exclusive Srilanka & Maldive  6 วนั 4 คืน 
เทีย่วศรีลงักาแบบครบสูตรแถมมลัดฟีรีสอร์ทระดบั 5 ดาว 

ศรีลงักา - สิกริิยา - อนุราชปุระ - แคนดี ้- โคลัมโบ   สักการะพระเขีย้วแก้วอนัศักดิ์สิทธิ์ 
 

เพ่ือตอบสนองความหลากหลายในเร่ืองของการท่องเที่ยวกันทุกท่าน เราขอเสนอก าหนดการ 2 ประเทศ ใน 1 เดียว  
น่ันคือ  การพาท่านเหิรฟ้าไปสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย 
และ ธรรมชาติแห่งท้องทะเล ณ เกาะมัลดฟี  เพ่ือให้ท่านได้ทั้งไปไหว้พระและพกัผ่อน  

 

วนัแรกของการเดนิทาง  

03.25 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้หมายเลข  8    

เคานเ์ตอร์  S สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน ์ 

05.25 น. ออกเดินทางสู่นครโคลมัโบ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 1403  

07.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติ บนัดารานายเกโคลมัโบ  เจา้หนา้ที่ของบริษทัรอรับและน าท่าน 

 (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ  1.30 ช่ัวโมง) 

เดินทางสู่เมืองอนุราชปุระ  รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) 
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เมืองอนุราธปุระเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

ของประเทศ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู ่ในเขตจงัหวดักลางตอนเหนือ 1 ใน 8 จงัหวดั 

ของประเทศศรีลงักา ปัจจุบนัเมืองอนุราธปุระไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกให้

เป็นมรดกโลกในปี 1982 นอกจากน้ีแลว้ อนุราธปุระ ยงัเป็นเมืองหลวงของทางการเมือง

และศาสนาท่ีรุ่งเรืองมานานกว่า 1,300 ปี ของชาวซีลอน ปัจจุบนัถูกทิ้งร้างหลงัจากการ

รุกรานในปีคริสตศ์กัราช 993 (พุทธศกัราช 1536) โดยตวัเมืองนั้นซ่อนอยูใ่นป่าหนาทึบ

หลายปี ในสถานท่ีตั้งท่ีสง่างามมีพระราชวงั สถานท่ีส าคญัทางศาสนา และอนุสรณ์

สถาน ปัจจุบนัน้ีสามารถเขา้ไป เยีย่มชมได ้
15.00 น. เดินทางเขา้สู่ เขตเมืองเก่าอนุราธปุระ ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura) 

สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (Pha Sri Mahabodhi Tree) หน่อท่ีน ามาจากพุทธคยา  

ประเทศอินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช  ชมซาก โลหะปราสาท 9 ชั้น ซ่ึงมี 1,000 ห้อง 

ชมเจดียรุ์วนัเวลิชายะ (Ruvanveliseya) สถูปท่ียิง่ใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดย พระเจา้ทุฎฐคา

มณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษตัริยท์มิฬ นมัสการ        

ถูปาราม (Thuparama Dagoba) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบ้ืองขวา 

(กระดูกไหปลาร้า) พระเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นพระเจดียอ์งคแ์รกของศรีลงักา 

ณ สถานท่ีแห่งน้ีพระพุทธองค์เคยเสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง เสด็จเขา้นิโรธสมาบติั เป็น

เวลา 7 วนั ซ่ึงมีอยูแ่ห่งเดียวในโลก ชมสถูป เชตวนาราม (Jetavanaramaya) สถูปท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงสร้างข้ึนเพื่อวฒันธรรมในด้านระบบความเช่ือซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

สร้างโดยพระเจา้มหาเสนะ ชม สถูป อภยัคีรี (Abhayagiriya) ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัเหนือ 

หรืออุตตรวิหาร (Uttara Vihara)  เป็นสถูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสองรองจากสถูปเชตวนา)  

ชมอฒัจนัทร์ศิลา (Moon stone) ศิลปะแบบอนุราธปุระท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง

จากนั้น ชมวดัอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya) จุดท่ีน่าสนใจในวดัน้ีคือภาพแกะสลักหินท่ี

งดงามและมีช่ือท่ีเสียงท่ีสุดในอนุราธปุระ คือ ภาพท่ีมีช่ือวา่ คนรัก (The Lovers) 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  / พกัผอ่น โรงแรม Palm Garden Village  
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วนัที่สองของการเดนิทาง 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  check out  
อ าลาเมืองอนุราธปุระ. น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) น าท่านข้ึน      

ชมภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลงักา 

สร้างโดยกษัตริยก์ัสยปาสมัยศตวรรษท่ี 5 ซ่ึงอาจจะนับเป็นส่ิงมหัศจรรยท่ี์สุดของ       

ศรีลังกา เน่ืองจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเขา้ ภายในคูรอบป้อม

ปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายกัษสู์ง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ีไม่ได้

เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมือนกอ้นหินยกัษ์วางอยู่บนท่ีราบ สามารถ

มองเห็นไดไ้กลจากรอบๆดา้น มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และดา้นบนมีลกัษณะแบน 

ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยกัษ ์บนยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงั

อนัยิง่ใหญ่ในอดีต สวนดอกไมพ้ร้อมสระว่ายน ้ า มีถ ้าท่ีผนงัถ ้าท่ียาว 140 เมตร สูง 40 เมตร

เตม็ไปดว้ยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสุด ท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือ

ปูนเปียก ท่ีวาดลงบนปูนท่ีฉาบผนังถ ้ าให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลน้ี 

เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซ่ึงมีสีสนัสดใส และละเอียดอ่อน 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองแคนด้ี นครหลวงแห่งท่ี สาม ของ ศรีลงักา  เมืองแคนด้ี 

คือเมืองมรดกโลกของศรีลงักา เป็นเมืองน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองของสถานท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา

โดยท่ีเมืองแคนด้ีนั้นตั้งอยูบ่นยอดเขา สูงเหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 500 เมตร เมืองแคนด้ีนั้นแต่

เดิมเรียกวา่ ‘ศิริวฒันานคร’ หรือ ‘สิงหขนัธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขนัธะ’ หมายถึง

กองหินหรือภูเขา เม่ือฝร่ังเขา้ครองเมือง ขนัธะ จึงออกส าเนียงตามฝร่ังว่า แคนดิ หรือ 

แคนด้ีนัน่เอง       
เมืองแคนด้ีน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลงักาและทัว่ เป็นเมืองท่ี

ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (พระฑนัตธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้) มาเป็นเวลา

ยาวนานกวา่ 800 ปี   
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หลงัจากนั้นน าท่านไปยงัวดัพระเข้ียวแกว้ เพื่อเขา้สักการะพระเข้ียวแกว้ ให้ท่านมีเวลา

ไดส้ักการะพระเข้ียวแกว้อย่างใกลช้ิด (ทางวดัจะเปิดให้คนไทยเขา้ไปสักการะถึง

ในหอ้งประดิษฐานพระเข้ียวแกว้เป็นกรณีพิเศษ) 

วดัดาลาดา มาลิกาวา หรือ วดัพระเข้ียวแกว้ เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระทนัตธาตุของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้(พระเข้ียวแกว้)เพียงองคเ์ดียว ท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์

ซ่ึงมีหลกัฐานจากพระคมัภีร์มหาวงัศา ดว้ยว่าพระทนัตธาตุ หลงัจากการถวายพระเพลิง

พุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์คือ 1.ประดิษฐานอยูท่ี่เจดียเ์กศแกว้จุฬามณี  2.อยูท่ี่แควน้

คนัธารราษฎร์  3.อยูท่ี่นาคพิภพบาดาล 3.อยูเ่กาะลงักาแห่งน้ี และเม่ือคร้ังท่ีพวกองักฤษ

ยดึเอาพระเข้ียวแกว้ไว ้จึงท าใหเ้กิดความแหง้แลง้อยา่งหนกั ติดต่อกนัหลายปี ชาวลงักา

จึงเจรจากับผูป้กครองอังกฤษ ขออนุญาตให้มีการน าพระเข้ียวแก้วมาเปิดบูชาตาม

ประเพณีโบราณ ฝ่ายองักฤษกย็นิยอมในระหวา่งท าพิธีนั้นเอง ทอ้งฟ้าท่ีเคยปราศจากเมฆ

ฝนมาหลายปี ก็บงัเกิดฝนเทลงมา สร้างความชุ่มฉ ่า และอศัจรรยใ์จให้ผูค้นท่ีพบเห็น 

แมก้ระทัง่พวกองักฤษกเ็ช่นกนั ปาฏิหาริยข์องพระเข้ียวแกว้นั้นจึงเป็นท่ีเล่ืองลือมาจนถึงปัจจุบนั 

 
ค า่  น าท่านรับประทานอาหารค ่า และหลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ีโรงแรม Suisse Hotel 

วนัที่สามของการเดนิทาง 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม check out  
น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโคลมัโบ นครหลวงของศรีลงักา โคลมัโบ ช่ือมาจากช่ือภาษา

สิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต ้นมะม่วง 

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงช่ือน้ีเพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ 

โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงทางการคา้และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศศรีลงักา 
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มีอาณาเขตติดชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดียยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียก

โคลมัโบวา่ “โคลอมบา” 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าชม กรุงโคลมัโบ โดยรอบ ชมอนุสรณ์สถาน ซ่ึงสร้างเพื่อใช้ในการประชุมชาติไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด จากนั้นน าท่านชม วดักลัยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จ

มาดว้ยพระองคเ์องมาดว้ยพระองคเ์องเม่ือ 2,500 ปี มีพระเจดียข์นาดใหญ่สีขาวบริสุทธ์ิ 

ภายในพระเจดีย ์บรรจุบัลลังค์ท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารท่ีสร้างตาม

สถาปัตยกรรมลงักาปรากฏภาพจิตรกรรมท่ีงดงามว่าดว้ยเร่ืองพุทธประวติั แต่ละภาพ

ลว้นสวยงามจนน่าท่ึงในฝีมือช่างยิ่งนกั ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อน าท่านเดินทางสู่ 

วดัคงคาราม ชมวิหารกลางน ้ า และโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของศรีลงักา 

ชมรูปป้ันสลกัปูนอนัสวยงามในวหิาร ชมยา่นการคา้ และซ้ือชาชั้นดี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า และพกัผอ่นท่ีโรงแรม Pegasus Reef Hotel  

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง 

เช้า  ปลุกต่ืนเพื่อน าท่านไปสนามบินเดินทางสู่ MALE (รับประทานอาหารเชา้แบบกล่อง) 

08:00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน MALE  ประเทศมลัดีฟโดยเท่ียวบิน UL-101 

08:55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มาลี  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ รอท่านอยู่ท่ีสนามบิน เพื่อน าท่านไปยงัท่าเรือเพื่อนั่งเรือSPEED 

BOAT เขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   

หมู่เกาะมลัดีฟส์ เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีตั้งอยูใ่นมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากประเทศศรีลงักา 

ประมาณ 700 กิโลเมตร ทางตอนตะวนัตกเฉียงใต ้โดยมีหมู่เกาะมากถึง 1,192 เกาะ แต่มี

คนอยูอ่าศยัเพียง 250 เกาะ และมีหมู่เกาะรูปวงแหวนท่ีเรียกว่า อะตอล ทั้งหมด 26 อะตลอ  

มลัดีฟส์เป็นประเทศท่ีมีความสูงอยูห่่างจากทะเลท่ีเต้ียท่ีสุดในโลก โดยมีความสูงอยูแ่ค่ 2.3 เมตร 
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จากน ้าทะเล  ลกัษณะสภาพอากาศของหมู่เกาะมลัดีฟส์นั้น จะมีอากาศท่ีอบอุ่นตลอดทั้ง และมลัดีลฟ์

นั้นจะมีแค่ 2 ฤดู เท่านั้นคือ 1.ช่วงลมตะวนัออกเฉียงเหนือ(พ.ย.-เม.ย.) เป็นช่วงฟ้าปลอดโปร่ง 

แดดจา้ 2.ช่วงลมตะวนัตกเฉียงใต(้ พ.ค.-ก.ย.) จะมีฝนตก แต่จะตกแบบสั้นๆแค่ 15-30 

นาทีแลว้ลมก็จะพดัเอาเมฆฝนผ่านพน้ไป ดวยสภาพอากาศท่ีอบอุ่นแบบน้ีจึงท าให้

นักท่องเท่ียวสามารถมาเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีและถือเป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวใฝ่ฝัน

อยากจะมาเท่ียวท่ีเมาดีสฟ์สกัคร้ังหน่ึงในชีวติเลยทีเดียว 

12:00  ถึงท่ีพกั Paradise Island Resort & Spa  รีสอร์ทระดบั 5 ดาว  ตั้งอยู ่ท่ามกลางน ้ าทะเลใส

และหาดทรายขาว  

รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้ นฟังบรรยายสั้ น ๆ ส าหรับการใช้บริการ 

สวสัดิการของรีสอร์ท  หลงัจากนั้นพกัผอ่นอิสระดว้ยการด าน ้า วา่ยน ้ า เดินชายหาดและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท่านเลือกสรร  พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั ท่านควรเตียมอุปกรณ์กนัแดด 

โลชัน่กนัแดด แวน่ตา หมวก รองเทา้แตะ ชุดวา่ยน ้ า กางเกงขาสั้น  และอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้

ท่านสนุกสนานและใชเ้วลาบนเกาะอยา่งพกัผอ่นเตม็ท่ีในสไตลท่ี์ท่านชอบนะคะ 

เย็นรับประทานอาหารท่ีรีสอร์ท (ค่าอาหารรวมอยู่ใน package เรียบร้อยแล้ว) และ

พกัผอ่นเตม็ท่ี 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกับนเกาะ พกัผอ่นอิสระ   

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัภายในรีสอร์แลว้น าท่าน check out ออกจาก resort  
 แลว้น าท่านกลบัสนามบิน MALE โดยเรือสปีดโบต้ 

15:25 น. น าท่านเดินทางกลบัโคลมัโบโดยเท่ียวบิน UL1402  

17:20 น. ถึงสนามบินโคลมัโบ   รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั รอต่อเคร่ืองไปกรุงเทพ 

23:30 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคลมัโบสู่กรุงเทพ 
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วนัที่หกของการเดนิทาง 

04:25  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 

หมายเหตุ – เวลาท่ีระบุในโปรแกรมเป็นเวลาประมาณการ   และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาของ

โปรแกรมไดต้ามสภาพภูมิอากาศ  ความเหมาะสม และก าหนดการของสายการบิน    

 

* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสัมภาระน ้าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเกบ็เพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึงค่าอาหาร  
   และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา
แลกเปล่ียน          
   (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดนิทาง  
หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ำ่ไม่ 
                       ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
                 **  ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดกต็ามแต่  
                       ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
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** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดังต่อไปนี้ ** 
      1. หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ        
      2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
      3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั
เดินทางหรือคืนเงินได ้
     5. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด ** 

 

 


