บริการจัดนําเที่ยวไทย ไปทั่วโลก จําหน่ายตั๋วเครื่องบิน ให้เช่ารถโค้ช--รถตู้ปรับอากาศ รับเหมาจัดกรุ๊ปดูงาน อบรม สัมมนา
รายการ TV “ธรรมหรรษา” ช่อง 8 (www.Thaitv8.com) จานดํา PSI ช่อง 276 / GMMZ ช่อง 17) อังคาร 19.00-20.00 น.
รายการวิทยุ ”ธรรมหรรษา” AM.963 จันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น.,AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-01.00 น.โดย ดร.เบิร์ต

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มีประกันอุบัติภัยในการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท

ขอเชิญจาริกแสวงบุญสูแ่ ดนสิงหล ศรีลังกา พิเศษ ! พิธีงานแห่พระเขี้ยวแก้ว (พระมหาทันตธาตุ)
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิ่งเดิมจากพุทธคยาทีต่ รัสรู้ อนุราธปุระ มรดกโลก ถ้้าดัมบุลละ ถ้้าอลุวิหาร ที่ท้าสังคายนา
นูวาระแอลิยะ ชมภูเขาไร่ชา น้้าตกลอยฟ้า หรรษาไปกับทะเลสวยฟ้าใส เพลินใจไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์

พระมหาทิวานาคณะเข้าเฝ้า พระสังฆราช ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิ่งเดิมจากพุทธคยา

พระทันตธาตุ : (เขี้ยวแก้ว)ของพพระพุทธเจ้า

วิหารพระเขี้ยวแก้ว 2554

ของศรีลังกา ณ วิหารพระเขี้ยวแก้ว : 2547

พระนางสังฆมิตตาเถรีนาสู่ศรีลังกา พ.ศ.236

พระมหาทิวา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังราช
ของศรีลังกา ณ วิหารพระเขี้ยวแก้ว

ต้นพระศรีมหาโพธิ์กิ่งเดิมจากพุทธคยา

มหาวิหารพระเขี้ยวแก้ว : แคนดี้ 2550

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : อนุราธปุระ 2551

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ยิ่งใหญ่อลังการ วัดทองคํา : ดัมบุลละ ถ้ําอลุวิหาร สังคายนาจารึกพระไตรปิฎก

11 - 15 ส.ค. 59 : พิเศษ..! พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ยิ่งใหญ่อลังการมีแห่งเดียวในโลก รวมทุกอย่าง 33,900 บาท
หัวหน้าทัวร์/วิทยากรบรรยาย โดย นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A.,Ph.D.

-2วันแรก : สุวรรณภูมิ–สนามบินกะตุนายกะ (ศรีลังกา) –อนุราธปุระ
พฤหัส 11 ส.ค. 59
07.00 น. - พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาร์เตอร์ T สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์+มีเจ้าหน้าทีต่ ้อนรับ
09.10 น. - ออกเดินทางไปสู่ศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403 (มีบริการอาหาร)
11.00 น. - (ตามเวลาท้องถิ่นศรีลังกาช้ากว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินกะตุนายกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- จากนั้นต่อรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ “อนุราธปุระ” เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรกรุงลังกา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางต่อผ่านเมืองคุรุนายกะ-มาตะเล
17.00 น. - เดินทางสู่อนุราชปุระ เมืองหลวงแห่งแรก ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.100ปี+นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตอน
กิ่งจากต้นเดิมที่ตรัสรู้ โดยพระนางสังฆมิตตาเถรี ราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช อัญเชิญไปถวายพระเจ้า
เทวานัมปิยติสสะ เมื่อ พ.ศ. 236 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12+สาธยายพระไตรปิฎกก 84,000 พระธรรมขันธ์
และบทพระธัมมจัปปวัตตนสูตร ฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ชมโลหะปราสาท+สุวรรณมาลี
สวดมนต์ ปฎิบัติธรรม เวียนเทียนรององค์พระเจดีย์ช้างล้อม มีรูปปั้ นของพระเจ้าทุฎฐคามินีอภัย เจดีย์ถูปาราม
ที่บรรจุพระรากขวัญ (ไหปล้าร้า) เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าสถานที่ทําสังคายนาครั้งที่ 4+เจดีย์อภัยคีรี+เจดีย์
19.00 น. – ถวายน้ําปานะ/บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักที่โรงแรม Duyana หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : อนุราธปุระ - ดัมบุลล่า - แคนดี้– พระเขี้ยวแก้ว
ศุกร์ 12 ส.ค. 59
06.00 น.- ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+ออกเดินทางไปดัมบุลล่า+ไหว้พระที่วัดทองคํา (Goden Temple)
เช้า - มีพระพุทธรูปใหญ่สีทอง อยู่หน้าถ้ําดัมบุลล่า +เดินขึ้นบันไดปูนสู่ “ถ้าดัมบุลล่า” อดีตเคยเป็นที่ลี้ภัยของพระเจ้า
วัฎฎคามินีอภัย 14 ปี พ.ศ.514-679 หลังจากกลับไปครองราชย์ที่อนุราธปุระแล้ว พระองค์จึงรับสั่งให้ช่างแกะ
สลักหินภายใน 5 ถ้ําใหญ่ ให้เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน ปางสมาธิ ปางไสยาสน์ พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้
ต่างๆ รวมถึงปั้นรูปของพระองค์ และเทพผู้รักษาพระศาสนา รวม 164 องค์ อิสระถ่ายรูปที่ระลึกแล้วลงจากถ้ํา

จากนั้นชม “ถ้าอลุวิหาร” สถานที่ทําสังคายนาครั้งที่ 5 ในฝ่ายเถรวาท (ครั้งที่ 2 ในศรีลังกา) มีการจารึกบันทึก
พระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 443 (บางแห่งว่า พ.ศ.453) มีพระพุทธทัตตเถระ เป็น
ประธาน ประชุมสงฆ์พระอรหันต์ 1,000 รูป ใช้เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จ และเป็นสถานที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านเกิดที่พุทธคยา
อินเดียมาแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลเป็นบาลี ระหว่างปี พ.ศ. 952-975 มีรูปปั้นพระพุทธโฆษาจารย์อยู่ที่หน้าถ้ํา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+จากนั้นช้อปปิ้งยาสมุนไพร มีบริการนวดน้ํามันยาสมุนไพร
15.00 น.- ถึงแคนดี้ เมืองหลวงแห่งที่ 3 สร้างประมาณ พ.ศ. 1809 สูงจากระดับน้ําทะเล 1,600 ฟุต+นําคณะเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสังฆราชของศรีลังกา ฝ่ายอรัญญวาสี นิกายสยามวงศ์ หรือลังกาวงศ์ วัดอัสคีรียะ (กรณีอาพาธ/ไม่อยู่ฯ จะนําไป
เข้าเฝ้าพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี วัดบุปผารามแทน)+จากนั้นเที่ยวชมเมืองแคนดี้ อดีตเมืองหลวงเก่าในสมัยที่มี
กษัตริย์ปกครอง และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โคลัมโบปัจจุบัน มีตลาดร้านค้ามากมาย เช่น อัญมณี เครื่องเงิน

-3เครื่องทองเหลือง ผ้าไหม ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ที่ตลาดเมืองแคนดี้ หน้าวัดพระเขี้ยวแก้ว

พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า มี 4 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ 4 สถาน คือ
1.พระเขี้ยวแก้วซ้ายบน อยู่ที่พระเกศแก้วจุฬามณี เทวดารักษาไว้ ณ ดาวดึงส์ ซึ่งเทวดาอัญเชิญมาจากศีรษะโทณ
พราหมณ์ ในคราวแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ 8 เมือง หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ณ เมืองกุสินารา
2.พระเขี้ยวแก้วซ้ายล่าง อยู่ลังกาทวีป ณ มหาวิหารศรีดาลดามัลลิกาวะ เมืองแคนดี้ ซึ่งพระเขมเถระได้อัญเชิญจาก
มกุฎพันธนเจดีย์ แล้วนาไปถวายให้แด่พระเจ้าพรหมทัตแห่งทั นตปุระนคร ต่อมาพระนางเขมมาลากับ ทันตกุมารได้
อัญเชิญมาถวายพระเจ้าเกียรติเมฆวรรณะ แห่งกรุงอนุราธปุระ พ.ศ.906 จากนั้นถูกอัญเชิญย้ายไปตามเมืองหลวงใหม่
3.พระเขี้ยวแก้วขวาบน พ.ศ. 950 เศษ พระสมณฟาเหียน อัญเชิญจากแคว้นคันธาระไปยังเมืองฉางอัน ปัจจุบันอยู่ที่
วัดหลิงกวง เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เคยอัญเชิญมาประเทศไทย ณ พุทธมณฑล ระหว่าง 25 ธ.ค. 45-28 ก.พ.46
4.พระเขี้ยวแก้วขวาล่าง อยู่นาควิชัย พญานาคราชรักษาไว้ในนาคพิภพ

17.00 น. – บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม+จากนั้นเดินทางสู่วิหารพระเขี้ยวแก้ว เพื่อชมพิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
18.00 น. - นมัสการพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า (พระทันตธาตุ) ณ วิหารใหญ่ศรีดาละดามัลลิกาวะ
กลางคืน - เที่ยวชมงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลก โดยอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานบนหลังช้าง
มีขบวนช้างไม่น้อยกว่า 300 เชือก ขบวนแห่บุบผาชาติ ดนตรีนานาชนิด นักฟ้อนรํา ตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการ
วันที่สาม : แคนดี้ – นูวาระแอลลิยะ ภูเขาไร่ชา
เสาร์ 13 ส.ค. 59
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นนําคณะช้อปปิ้งสิ้นค้า เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน อัญมณี

เช้า
- ออกเดินทางสู่นูวาระแอลลิยะ สูงจากน้ําทะเล 7,800 ฟุต เมืองแห่งภูเขา ไร่ชา-น้ําตก-โรงงานผลิตชา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ริมน้ําตก ท่ามกลางธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ ไร่ชาที่สวยงาม
16.00 น. - ถึงนูวาระแอลิยะ+เที่ยวชมตัวเมืองชอปปิ้งสินค้าที่ตลาด มีผัก ผลไม้ ของที่ระลึก +ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
18.00 น. – ถวายน้ําปานะ/บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบนยอดเขาไร่ชา ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สดชื่นสวยงาม
วันที่สี่ : นูวาระแอลลิยะ–แคนดี้–โคลัมโบ-นิคัมโบ้
อาทิตย์ 14 ส.ค. 57
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเทียวชมธรรมชาติทิวทัศน์ ฝั่งหนึ่งเป็นภูเขา อีกฝั่ง
เช้า
- เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่สวยงาม อิสระนั่งเรือรอบทะเลสาบ (เสียค่าเรือเอง คนละ 200-300 บาท) ถ่ายรูปที่ระลึก
จากนั้นเดินทางกลับ ผ่านชมโรงงานผลิตชา เลือกซื้อชาซีลอนที่มีชื่อเสียงของโลก เป็นที่นิยมของฝรั่งตะวันตก
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางผ่านเมืองแคนดี้สู่กรุงโคลัมโบ
15.00 น. - ถึงกรุงโคลัมโบ+ชมวัดกัลยาณี นมัสการพระเจดีย์กัลยาณี ที่กษัตริย์และชาวสิงหลสร้างเป็นอนุสรณ์ตรงที่

-4พระพุทธองค์เสด็จมาประทับบนรัตนะบัลลังก์ แสดงธรรมโปรดพระเจ้ามาไนชิกะ พระราชวงศ์ 3 กษัตริย์น้าหลาน และชาวสิงหล+ชมวิหารหลวงโบราณ อายุ 2,000 กว่าปี ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา+นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตอนกิ่งมาจากเมืองอนุราธปุระ
16.00 น. - เยี่ยมชมวัดคงคาราม+พิพิธภัณฑ์พระธาตุและพระพุทธรูป มีโบราณวัตถุมากมาย+ชมอุโบสถกลางน้า
17.00 น. – ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดโคลัมโบ มีห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก อัญมณี ฯลฯ พอสมควรแก่เวลา
19.00 น. - ถวายน้ําปานะ/บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักผ่อนอิริยาบถ+จากเดินทางไปสนามบิน
22.00 น. - ถึงสนามบินกัตตุนายกะ+มีเจ้าหน้าที่คอยบริการเช็คอิน+ตรวจสัมภาระ+แจกบัตรที่นั่งให้แก่ทุกท่าน
วันที่ห้า : กรุงโคลัมโบ – สุวรรณภูมิ
จันทร์ 15 ส.ค. 59
01.15 น. - ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 (มีบริการอาหาร)
06.15 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจาและความประทับใจ

เงื่อนไขรายการทัวร์ : อัตราค่าบริการ ท่านละ 29,900.- บาท ช่วงเทศกาล+ที่นงั่ ดูขบวนแห่ 33,900.- บาท
พักโรงแรมมาตรฐาน ห้องละ 2 คน หรือกรณีมากัน 3 คน ต้องการพักด้วยกัน (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท)
วันสมัคร/รับ Passport จ่ายมัดจ้าก่อน 10,000 บาท และส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

-

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย-ศรีลังกา+ค่ารถโค้ช+ค่าประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท/คน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ – ค่าวีซ่าประเทศพม่า + ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ+ค่าขนกระเป๋าเดินทางและค่าทิปต่างๆ+ค่ามัคคุเทศก์ทั้งชาวไทยและศรีลังกา
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :- - ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
- ค่าทิปเก็บรวม 5 วัน ให้คนขับรถ/เด็กรถ/ไกด์ท้องถิ่น ไม่บังคับให้ตามความเหมาะสม (ประมาณท่านละ 300-400 บาท)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามที่ท่านพึงพอใจ หรือให้ตามศรัทธา หรือไม่ให้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่ระบุ
หลักฐานในการเดินทาง : ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
(1) หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (2) รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว 2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
หมายเหตุ : โปรแกรมเพิ่มเติม กรณีที่ต้องการไปขึ้นเขา “สีกิริยา” (ภูเขาสิงห์หมอบ) สามารถนําคณะไปเที่ยวชมได้
แต่ต้องเสียค่าเข้าชมเอง คนละ 30 USD ใช้เวลาขึ้น-ลง ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ผู้ที่ไม่ขึ้นจะไปนั่งรอที่ร้าน
ขายของฝากของที่ระลึก เนื่องจากเป็นที่สูงชั้น ไต่บันไดลิงขึ้นไปลําบากอันตราย และเดินไกลเหนื่อยมาก
ข้อมูลเฉพาะ : โปโรนรูวะ เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่โบโรนรูวะ ต่อจากเมืองอนุราธปุระ เป็นการ
สร้างเมืองจําลองมาจากอนุราธปุระ ถือว่าเป็นเมืองที่แห้งแล้งที่สุดในลังกา สถานที่ท่องเที่ยวจําลองทุกอย่าง
จากอนุราธปุระ เสียค่าเข้าชม 25 USD ธรรมหรรษาทัวร์เชี่ยวชาญทัวร์ลังกาไม่ต่ํากว่า 20 ปี พิจารณาแล้ว
ว่า ถ้าไปเที่ยวอนุราธปุระแล้วโปโรนรูวะก็เหมือนกัน จึงเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวภูเขาไร่ชาแทน
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจในการซื้อบริการทัวร์ (กรุณาอ่านเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการฯ)

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ศรีลังกา–กรุงเทพ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ คนละ 30 USD

 ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวม 2 คืน
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ระบุไว้ใน
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์

-5 ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม กรณีน้ําหนักเกินต้องจ่ายเองตามอัตราที่สายการบินกําหนด (น้ําหนักเกินไม่รวมค่าทัวร์)
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 1-75 ปี และกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง
50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+หัวหน้าทัวร์ไทย ไม่บังคับตามความเหมาะสม ประมาณ 300-400 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ กรณียกเลิก และกรณีอื่นๆ
กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ได้ทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทําการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์
ก่อนการเดินทาง แต่ถ้าเป็นบางสายการบิน ซึ่งบริษัทฯ ออกตั๋วแล้วต้องเสียค่าเปลี่ยนตัวตามที่สายการบินกําหดน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจําทั้งหมด ในทุกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและศรีลังกา
 สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือการแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษนี้ สําหรับจํานวนผู้เดินทาง 20 คนขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวน 15-20 คน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วย แต่จะมีไกด์ท้องถิ่นที่พูดภาษาไทยได้
คอยรับที่สนามบินศรีลังกา และจะคอยบริการทุกท่านเป็นอย่างดี ตลอดการเดินทาง แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 คน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น หรือกรณีถ้าออกเดินทางอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

