วันที่พิมพ์ : 30-10-2019 16:05:21

DE568 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ พระเขี้ยวแก้ว 3 วัน 2 คืน (SL)

เดือน

กำหนดการ

พฤศจิกายน 2562

08-10 พ.ย. 62 , 11-13 พ.ย. 62 , 15-17 พ.ย. 62 , 18-20 พ.ย. 62 , 22-24 พ.ย.
62 , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62

ธันวาคม 2562

04-06 ธ.ค. 62 , 05-07 ธ.ค. 62 , 08-10 ธ.ค. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - เมืองโคลัมโบ - เมืองแคนดี้ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - ระบำแคนดี้

04.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ช้ากว่า ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง
500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’
ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gem museum)
ซึ่งถือว่าประเทศศรีลังกานั้นเป็นแหล่งของอัญมณีเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่มีแหล่งอัญมณีเป็นจำนวนมาก จนได้ฉายาว่า
“เกาะแห่งอัญมณี” ให้ท่านเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าพกอัญมณีติดตัวจะมีแต่ความโชคดี
ให้ท่านเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย
นำท่านชม ระบำแคนดี้ (Kandyan dance) เป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากหาชมได้ยาก
นักแสดงจะมีทั้งชายและหญิง การแสดงจะเน้นความแข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน และครึกครื้น
และมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงให้ดูมีสีสัน ไม่ว่าจะเป็นกลอง วัสดุที่ทำให้มีเสียงต่างๆ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก

RIVENDELL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมืองโคลัมโบ - สวนสมุนไพร - Tea Factory - นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ - ช้อปปิ้ง
ODEL - วัดคงคาราม

05.15 น.

นำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple)
ชม พระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the
Buddha) พระทันตธาตุองค์นี้ เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์
โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ
และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และครอบทองคำ 7 ชั้น
ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9
เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า
หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้
(พิเศษ!! ดอกไม้สักการะพระเขี้ยวแก้ว)
หมายเหตุ
- การเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้ว จำเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพ และต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาว
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- ต้องไม่สวมใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวัด
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น
อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมาทำธุรกิจค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ได้แก่
เครื่องเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกชม
ทั้งสนุนไพรที่ช่วยบำรุงผิว บำรุงผม แก้ปวดเมื่อยต่างๆ และเดินทางต่อไปยัง Tae Factory
ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ นำท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPING
เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย
นำท่านสู่ วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ศรีชินรัตนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2428 เป็นวัดที่สร้างโดยผสมผสานศิลปะ
ระหว่าง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัด

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

ANARVA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก

10.30 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยเที่ยวบินที่
SL231(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

08 - 10 พฤศจิกายน 2562
11 - 13 พฤศจิกายน 2562
15 - 17 พฤศจิกายน 2562
18 - 20 พฤศจิกายน 2562
22 - 24 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
04 - 06 ธันวาคม 2562
05 - 07 ธันวาคม 2562
08 - 10 ธันวาคม 2562

10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1
ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) ราคาท่านละ
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

ราคานี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
• ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
• ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
• ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
• ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
• ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
• ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ราคานี้ไม่รวม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือ
งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่นๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
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บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี
ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน
ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากตม.ปฎิเสธการเข้าออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
• บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรั
บในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ
ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุ
ดจากสายการบิน
• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม
อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น
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ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
• กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน
สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลังกา 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
• สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย
• กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
• กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
• กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ
**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศศรีลังกาทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
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