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รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานีโทรท ัศน์อน
ิ เตอร์เน็ต ธรรมหรรษาทีว ี รับชมทาง www.dhammahansa.com, www.btc2555.com
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์ )

ขอเชิญจาริกแสวงบุญสูแ่ ดนสิงหล ศรีลงั กา พิเศษ ! พิธีงานแห่พระเขี้ยวแก้ว (พระมหาทันตธาตุ)
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิ่งเดิมจากพุทธคยาที่ตรัสรู ้ อนุ ราธปุระ มรดกโลก ถา้ ดัมบุลละ ถา้ อลุวหิ าร ที่ทาสังคายนา
นู วาระแอลิยะ ชมภูเขาไร่ชา น้ าตกลอยฟ้ า หรรษาไปกับทะเลสวยฟ้ าใส เพลินใจไปกับธรรมชาติท่บี ริสทุ ธิ์

พระมหาทิวานาคณะเข้ าเฝ้าพระสั งฆราช

พระทันตธาตุ : (เขี้ยวแก้ว)ของพพระพุทธเจ้า

วิหารพระเขี้ยวแก้ว 2554

ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ กิง่ เดิมจากพุทธคยา

ของศรีลงั กา ณ วิหารพระเขีย้ วแก้ว : 2547

พระนางสั งฆมิตตาเถรีนาสู่ ศรีลงั กา พ.ศ.236

พระมหาทิวา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังราช
ของศรี ลงั กา ณ วิหารพระเขี้ยวแก้ว

ต้นพระศรี มหาโพธิ์ กิ่งเดิมจากพุทธคยา

มหาวิหารพระเขี้ยวแก้ว : แคนดี้ 2550

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ยิง่ ใหญ่อลังการ

ต้นพระศรี มหาโพธิ์ : อนุราธปุระ 2551

วัดทองคา : ดัมบุลละ ถ้ าอลุวหิ าร สังคายนาจารึ กพระไตรปิ ฎก

หัวหน้าทัวร์/วิทยากรบรรยาย โดย ดร.นิ ตกิ านต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิรต์ ) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A.,Ph.D.
28 ก.ค.-1 ส.ค 60 : พิเศษ..! พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ยิ่งใหญ่อลังการมีแห่งเดียวในโลก รวมทุกอย่าง 34,900.-บาท
วันแรก : สุ วรรณภูมิ–สนามบินกะตุนายกะ (ศรีลังกา) –อนุราธปุระ
ศุกร์ 28 ก.ค. 60
07.00 น. - พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาร์ เตอร์ T สายการบินศรี ลงั กาแอร์ไลน์+มีเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ
09.10 น. - ออกเดินทางไปสู่ ศรีลงั กา โดยสายการบินศรีลงั กาแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ UL 403 (มีบริการอาหาร)

-211.00 น. - (ตามเวลาท้องถิ่นศรี ลงั กาช้ากว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมงครึ่ ง) ถึงสนามบินกะตุนายกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- จากนั้นต่อรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ “อนุราธปุระ” เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรกรุ งลังกา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางต่อผ่านเมืองคุรุนายกะ-มาตะเล
17.00 น. - เดินทางสู่ อนุราชปุระ เมืองหลวงแห่งแรก ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.100ปี +นมัสการต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตอน
กิ่งจากต้นเดิมที่ตรัสรู ้ โดยพระนางสังฆมิตตาเถรี ราชธิ ดาของพระเจ้าอโศกมหาราช อัญเชิ ญไปถวายพระเจ้า
เทวานัมปิ ยติสสะ เมื่อ พ.ศ. 236 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 12+สาธยายพระไตรปิ ฎกก 84,000 พระธรรมขันธ์
และบทพระธัมมจัปปวัตตนสู ตร ฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู ้ ชมโลหะปราสาท+สุ วรรณมาลี
สวดมนต์ ปฎิบตั ิธรรม เวียนเทียนรององค์พระเจดียช์ า้ งล้อม มีรูปปั้ นของพระเจ้าทุฎฐคามินีอภัย เจดีย์ถูปาราม
ที่บรรจุพระรากขวัญ (ไหปล้าร้า) เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าสถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 4+เจดีย์อภัยคีรี+เจดีย์
19.00 น. – ถวายน้ าปานะ/บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักที่โรงแรม Duyana หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ อง : อนุราธปุระ - ดัมบุลล่ า – นูวาระแอลลิย่า ภูเขาไร่ ชา
เสาร์ 29 ก.ค. 60
06.00 น.- ถวายภัตตาหารเช้า/บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม+ออกเดินทางไปดัมบุลล่า+ไหว้พระที่วดั ทองคา (Goden Temple)
เช้ า - มีพระพุทธรู ปใหญ่สีทอง อยูห่ น้าถ้ าดัมบุลล่า+เดินขึ้นบันไดปูนสู่ “ถา้ ดัมบุลล่ า” อดีตเคยเป็ นที่ล้ ีภยั ของพระเจ้า
วัฎฎคามินีอภัย 14 ปี พ.ศ.514-679 หลังจากกลับไปครองราชย์ที่อนุ ราธปุระแล้ว พระองค์จึงรับสัง่ ให้ช่างแกะ
สลักหิ นภายใน 5 ถ้ าใหญ่ ให้เป็ นพระพุทธรู ปปางประทับยืน ปางสมาธิ ปางไสยาสน์ พระพุทธรู ปแกะสลักจากไม้
ต่างๆ รวมถึงปั้ นรู ปของพระองค์ และเทพผูร้ ักษาพระศาสนา รวม 164 องค์ อิสระถ่ายรู ปที่ระลึกแล้วลงจากถ้ า

จากนั้นชม “ถา้ อลุวหิ าร” สถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 5 ในฝ่ ายเถรวาท (ครั้งที่ 2 ในศรี ลงั กา) มีการจารึ กบันทึก
พระไตรปิ ฎกลงในใบลานเป็ นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 443 (บางแห่งว่า พ.ศ.453) มีพระพุทธทัตตเถระ เป็ น
ประธาน ประชุมสงฆ์พระอรหันต์ 1,000 รู ป ใช้เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็ จ และเป็ นสถานที่ พระพุทธโฆษาจารย์ท่านเกิดที่พุทธคยา
อินเดียมาแปลพระไตรปิ ฎกจากภาษาสิ งหลเป็ นบาลี ระหว่างปี พ.ศ. 952-975 มีรูปปั้ นพระพุทธโฆษาจารย์อยูท่ ี่หน้าถ้ า
11.30 น.- ถวายภัตตาหารเพล/บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+จากนั้นช้อปปิ้ งยาสมุนไพร มีบริ การนวดน้ ามันยาสมุนไพร
17.00 น. - ถึงนูวาระแอลิยะ+เที่ยวชมตัวเมืองชอปปิ้ งสิ นค้าที่ตลาด มีผกั ผลไม้ ของที่ระลึก+ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาว
18.00 น. – ถวายน้ าปานะ/บริ การอาหารเย็น ณ โรงแรมบนยอดเขาไร่ ชา ท่ามกลางธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ สดชื่นสวยงาม

-3วันทีส่ าม : นูวาระแอลลิยะ–นา้ ตกลอยฟ้ า-โรงงานผลิตชา-แคนดี้ งานแห่ พระเขีย้ วแก้ว
อาทิตย์ 30 ส.ค. 60
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเทียวชมธรรมชาติทิวทัศน์ ฝั่งหนึ่งเป็ นภูเขา อีกฝั่ง
เช้ า - เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่สวยงาม อิสระนัง่ เรื อรอบทะเลสาบ (เสี ยค่าเรื อเอง คนละ 200-300 บาท) ถ่ายรู ปที่ระลึก
จากนั้นเดินทางกลับ ผ่านชมโรงงานผลิตชา เลือกซื้ อชาซี ลอนที่มีชื่อเสี ยงของโลก เป็ นที่นิยมของฝรั่งตะวันตก
- ออกเดินทางสู่ นูวาระแอลลิยะ สู งจากน้ าทะเล 7,800 ฟุต เมืองแห่งภูเขา ไร่ ชา-น้ าตก-โรงงานผลิตชา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ริ มน้ าตก ท่ามกลางธรรมชาติภูเขา ป่ าไม้ ไร่ ชาที่สวยงาม
15.00 น.- ถึงแคนดี้ เมืองหลวงแห่งที่ 3 สร้างประมาณ พ.ศ. 1809 สู งจากระดับน้ าทะเล 1,600 ฟุต+นาคณะเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสังฆราชของศรี ลงั กา ฝ่ ายอรัญญวาสี นิกายสยามวงศ์ หรื อลังกาวงศ์ วัดอัสคีรียะ (กรณี อาพาธ/ไม่อยูฯ่ จะนาไป
เข้าเฝ้าพระสังฆราชฝ่ ายคามวาสี วัดบุปผารามแทน)+จากนั้นเที่ยวชมเมืองแคนดี้ อดีตเมืองหลวงเก่าในสมัยที่มี
กษัตริ ยป์ กครอง และได้ยา้ ยเมืองหลวงไปอยูท่ ี่โคลัมโบปั จจุบนั มีตลาดร้านค้ามากมาย เช่น อัญมณี เครื่ องเงิน
เครื่ องทองเหลือง ผ้าไหม ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ที่ตลาดเมืองแคนดี้ หน้าวัดพระเขี้ยวแก้ว

พระเขีย
้ วแก ้วของพระพุทธเจ ้า มี 4 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ 4 สถาน คือ

้ วแก้วซา้ ยบน อยูท
1.พระเขีย
่ พ
ี่ ระเกศแก ้วจุฬามณี เทวดารักษาไว ้ ณ ดาวดึงส์ ซึง่ เทวดาอัญเชิญมาจากศีรษะโทณ
ิ ารา
พราหมณ์ ในคราวแบ่งพระบรมสารีรก
ิ ธาตุให ้แก่ 8 เมือง หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล ้ว ณ เมืองกุสน
้ วแก้วซา้ ยล่าง อยูล
2.พระเขีย
่ งั กาทวีป ณ มหาวิหารศรีดาลดามัลลิกาวะ เมืองแคนดี้ ซึง่ พระเขมเถระได ้อัญเชิญจาก
มกุฎพันธนเจดีย ์ แล ้วนาไปถวายให ้แด่พระเจ ้าพรหมทัตแห่งทันตปุระนคร ต่อมาพระนางเขมมาลากับทันตกุมารได ้
อัญเชิญมาถวายพระเจ ้าเกียรติเมฆวรรณะ แห่งกรุงอนุราธปุระ พ.ศ.906 จากนัน
้ ถูกอัญเชิญย ้ายไปตามเมืองหลวงใหม่
้ วแก้วขวาบน พ.ศ. 950 เศษ พระสมณฟาเหียน อัญเชิญจากแคว ้นคันธาระไปยังเมืองฉางอัน ปั จจุบน
3.พระเขีย
ั อยูท
่ ี่
วัดหลิงกวง เมืองปั กกิง่ ประเทศจีน เคยอัญเชิญมาประเทศไทย ณ พุทธมณฑล ระหว่าง 25 ธ.ค. 45-28 ก.พ.46
ั พญานาคราชรักษาไว ้ในนาคพิภพ
้ วแก้วขวาล่าง อยูน
4.พระเขีย
่ าควิชย

17.00 น. – บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม+จากนั้นเดินทางสู่ วหิ ารพระเขี้ยวแก้ว เพื่อชมพิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
18.00 น. - นมัสการพระเขีย้ วแก้วด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า (พระทันตธาตุ) ณ วิหารใหญ่ ศรีดาละดามัลลิกาวะ โดยการ
ติดต่อประสานงานของธรรมหรรษาทัวร์ สามารถเข้ าไปนมัสการภายในวิหารชั้ นในสุ ดใกล้ ๆ พระเขีย้ วแก้ ว
กลางคืน - เที่ยวชมงานแห่ พระเขีย้ วแก้วที่ยงิ่ ใหญ่แห่งเดียวในโลก โดยอัญเชิ ญพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานบนหลังช้าง
มีขบวนช้ างไม่ น้อยกว่ า 300 เชื อก ขบวนแห่ บุบผาชาติ ดนตรีนานาชนิด นักฟ้ อนรา ตื่นตาตื่นใจยิง่ ใหญ่อลังการ
23.00 น.- เข้าที่พกั โรงแรม (ระดับ 3+4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย (ดูงานแห่พระเขี้ยวแก้วประมาณ 3 ชม. เริ่ มตั้งแต่ 2-5 ทุ่ม)
วันทีส่ ี่ : แคนดี้ เข้ าเฝ้าพระสั งฆราช-โคลัมโบ-กัลยาณีเจดีย์-วัดคงคาราม
จันทร์ 31 ส.ค. 60
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชของศรี ลงั กา ประทับอยู่
เช้ า - ณ อัสคิรี ทาบุญถวายมหาสังฆทานแด่พระสังฆราช รับการผูกข้อมือเป็ นสิ ริมงคลจากองค์ประมุขสงฆ์ของลังกา
- ช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ระลึก เช่น อัญมณี เครื่ องเงิน เครื่ องทองเหลือ ผ้าไหม ฯลฯ (กรณี ตอนเย็นวานนี้คนเยอะ อาจ
จะสลับนาคณะไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วในภาคเช้าแทน อยูท่ ี่พระสังฆราชท่านจะเมตตาว่าเวลาไหนเหมาะสม)
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริ การทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางผ่านเมืองแคนดี้สู่กรุ งโคลัมโบ

-415.00 น. - ถึงกรุ งโคลัมโบ+ชมวัดกัลยาณี นมัสการพระเจดีย์กลั ยาณี ที่กษัตริ ยแ์ ละชาวสิ งหลสร้างเป็ นอนุสรณ์ตรงที่
พระพุทธองค์เสด็จมาประทับบนรัตนะบัลลังก์ แสดงธรรมโปรดพระเจ้ามาไนชิกะ พระราชวงศ์ 3 กษัตริ ยน์ า้ หลาน และชาวสิ งหล+ชมวิหารหลวงโบราณ อายุ 2,000 กว่าปี ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง แหล่งเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา+นมัสการต้ นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตอนกิ่งมาจากเมืองอนุราธปุระ
16.00 น. - เยีย่ มชมวัดคงคาราม+พิพธิ ภัณฑ์ พระธาตุและพระพุทธรู ป มีโบราณวัตถุมากมาย+ชมอุโบสถกลางนา้
17.00 น. – ช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ตลาดโคลัมโบ มีหา้ งสรรพสิ นค้า ร้านขายของที่ระลึก อัญมณี ฯลฯ พอสมควรแก่เวลา
19.00 น. - ถวายน้ าปานะ/บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักผ่อนอิริยาบถ+จากเดินทางไปสนามบิน
22.00 น. - ถึงสนามบินกัตตุนายกะ+มีเจ้าหน้าที่คอยบริ การเช็คอิน+ตรวจสัมภาระ+แจกบัตรที่นงั่ ให้แก่ทุกท่าน
วันที่ห้า : กรุ งโคลัมโบ – สุ วรรณภูมิ
อังคาร 1 ส.ค. 60
01.15 น. - ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบินศรีลงั กาแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ UL 402 (มีบริการอาหาร)
06.15 น. - ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมเก็บความทรงจาและความประทับใจ

เงื่อนไขรายการทัวร์ : อัตราค่าบริการ ท่าน 34,900.- บาท เทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว+รวมที่นัง่ ดูพธิ ีแห่ฯ
พักโรงแรมมาตรฐาน ห้องละ 2 คน หรือกรณี มากัน 3 คน ต้องการพักด้วยกัน (พักเดี่ยวเพิม่ 7,000 บาท)
วันสมัคร/รับ Passport จ่ายมัดจาก่อน 10,000 บาท และส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน
ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วม :- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย-ศรี ลงั กา+ค่ารถโค้ช+ค่าประกันอุบตั ิภยั 1,000,000 บาท/คน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ – ค่าวีซ่าประเทศพม่า + ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ+ค่าขนกระเป๋ าเดินทางและค่าทิปต่างๆ+ค่ามัคคุเทศก์ท้ งั ชาวไทยและศรี ลงั กา
ค่ าใช้ จ่ายนีไ้ ม่ รวม :- - ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทางและเอกสารต่างด้าว
- ค่าทิปเก็บรวม 5 วัน ให้คนขับรถ/เด็กรถ/ไกด์ทอ้ งถิ่น ไม่ บังคับให้ ตามความเหมาะสม (ประมาณท่านละ 300-400 บาท)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทยตามที่ท่านพึงพอใจ หรื อให้ตามศรัทธา หรื อไม่ให้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนื อที่ระบุ
หลักฐานในการเดินทาง : ส่ งก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
(1) หนังสื อเดินทางอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน (2) รู ปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว 2 นิ้ว จานวน 1 ใบ
หมายเหตุ : โปรแกรมเพิม่ เติม กรณี ที่ตอ้ งการไปขึ้นเขา “สี กริ ิยา” (ภูเขาสิ งห์ หมอบ) สามารถนาคณะไปเที่ยวชมได้
แต่ตอ้ งเสี ยค่าเข้าชมเอง คนละ 30 USD ใช้เวลาขึ้น-ลง ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ผูท้ ี่ไม่ข้ ึนจะไปนัง่ รอที่ร้าน
ขายของฝากของที่ระลึก เนื่องจากเป็ นที่สูงชั้น ไต่บนั ไดลิงขึ้นไปลาบากอันตราย และเดินไกลเหนื่ อยมาก
ข้ อมูลเฉพาะ : โปโรนรู วะ เป็ นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่โบโรนรู วะ ต่อจากเมืองอนุราธปุระ เป็ นการ
สร้างเมืองจาลองมาจากอนุราธปุระ ถือว่าเป็ นเมืองที่แห้งแล้งที่สุดในลังกา สถานที่ท่องเที่ยวจาลองทุกอย่าง
จากอนุ ราธปุระ เสี ยค่าเข้าชม 25 USD ธรรมหรรษาทัวร์ เชี่ยวชาญทัวร์ ลงั กาไม่ต่ากว่า 20 ปี พิจารณาแล้ว
ว่า ถ้ าไปเทีย่ วอนุราธปุระแล้ วโปโรนรู วะก็เหมือนกัน จึงเปลีย่ นบรรยากาศไปเที่ยวภูเขาไร่ ชาแทน
รายละเอียดประกอบการตัดสิ นใจในการซื้อบริการทัวร์ (กรุ ณาอ่ านเพื่อให้ เข้ าใจเงื่อนไขในการให้ บริการฯ)

อัตรานี้รวม : ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ–ศรี ลงั กา–กรุ งเทพ

 ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว รวม 2 คืน
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ระบุไว้ใน
 ค่าวีซ่าศรี ลงั กาออนไลน์ คนละ 30 USD
 ค่ารถรับ-ส่ งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม กรณี น้ าหนักเกินต้องจ่ายเองตามอัตราที่สายการบินกาหนด (น้ าหนักเกินไม่รวมค่าทัวร์ )
 ประกันภัยในการเดินทาง กรณี ที่เสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 1-75 ปี และกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง
50 % ของวงเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคุม้ ครอง คือ ไม่มีการคุม้ ครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริ ษทั ประกันภัยฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม :- (อัตราค่าบริ การข้างบน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
หมายเหตุ : เงื่อนไขรายการทัวร์ การยกเลิก และอื่นๆ
 กรุ ณาวางเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ หรื อถ้า
ออกตัว๋ แล้ว บางสายการบินเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด หรื อบางสายการบินเปลี่ยนชื่อไม่ได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด เว้นแต่กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หักเงินค่าตัว๋ ที่จ่ายแล้วตามเป็ นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจาทั้งหมด ในทุกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติ
การจลาจล และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธเข้า
เมืองโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองต้นทางหรื อปลายทาง ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในรายการแล้วทั้งหมด
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรื อคืนเงินได้ บางกรณี อาจจะเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม กรณี จาเป็ นต้องเปลี่ยนสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 สาหรับผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรื อต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อการแจ้งเข้า
แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่าน ตม.ไทย ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
กรณี ที่ผโู ้ ดยสาร มีเที่ยวบินเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทาง ซึ่ งท่านได้จองไว้ กรุ ณา
แจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี

