ทัวรศรีลังกา พระเขีย้ วแกว แคนดี้ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน SRILANKAN
วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแกว ถ้ําดัมบูลลา โปโลนนารุวะ
สิกิริยา พระราชวังลอยฟา อนุราธปุระ เจดียรุวันเวลิ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน หองละ 2 ทาน
ขอเสนอโปรแกรมทัวรเสนทางแสวงบุญพระพุทธศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา บานพี่เมืองนองในพระพุทธศาสนา ซึ่งครั้ง
หนึ่งไทยเรารับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงศมาจากประเทศศรีลังกา และศรีลังกาเองไดรับพระพุทธศาสนาสยามวงศจากเมืองไทย
เที่ยวชมเมืองเกา อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท สิกิริยา ถ้าํ ดัมบูลลา วัดพระเขี้ยวแกว โดยทีมงานมัคคุเทศกที่ชํานาญ
งานโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน และเมนูอาหารรับประกันคุณภาพตลอดทริป
หมายเหตุ : สําหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร ทางเราจะแจงเบอรไกด จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง กอนเดินทาง 5 วัน
ทานสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเว็บได และทางบริษัทฯจะโทรแจงเพื่อนสมาชิกอีกครั้ง
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ราคา 36,959.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดารานายเก - เมืองเนคอมโบ - เมืองแคนดี้ - วัดบุปผาราม - ระบําพื้นเมืองศรี
ลังกา

วันที่2

เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแกว - สวนสมุนไพร เมือง Matale - ถ้ําดัมบุลลา - เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) - สัตตมหา
ปราสาท

วันที่3

เมืองสิกิริยา - ยอดเขาสิกิรยิ า - พระราชวังลอยฟา พระราชวังสิกิริยา - แทนศิลาราชสีห - เมืองอนุราธปุระ (มรดกโลก) วัดอิสุรุมุณิยะ - รูปสลักหินคูรัก - พระศรีมหาโพธิ์ - เจดียรุวันเวลิ - เจดียถูปาราม - เจดียเชตวัน - เจดียอภัยคีรี

วันที่4 กรุงโคลัมโบ - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้าํ - วัดคงคาราม - ศูนยการคา Odel - สนามบินดารานายเก
วันที่5 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก :
06.00 น.
09.05 น.
10.55 น.

กรุงเทพฯ - โคลัมโบ - แคนดี้ - วัดบุปผาราม - ระบําพื้นเมืองศรีลงั กา
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 เคานเตอร W สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 403
ถึง สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาทองถิ่นของศรีลังกาชากวาประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเนคอมโบ เมืองตากอากาศชายทะเล เพื่อบริการอาหารกลางวัน
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12.00 น.

19.30 น.
วันที่สอง :
05.30 น.

07.00 น.

12.00 น.

19.30 น.
วันที่สาม :
07.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที1่ ) หลังอาหาร
นําทานออกเดินทางสู เมืองแคนดี้
จากนั้นนําทานชม วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยูริมทะเลสาบแคนดี้ เปนวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณ
ฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทําการบรรพชาใหภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจาบรมโกศ นับวาเปนจุดเริ่มตนของ
“นิกายสยามวงศ” นําทานชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองแคนดี้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่สวยงาม
จากนั้นนําทานชม ระบําพืน้ เมืองของชาวศรีลังกา ที่เมืองแคนดี้
บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (มื้อที่2) หลังอาหารพักผอนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์
(พักโรงแรม CINNAMON CITADEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแกว สวนสมุนไพร - ถ้ําดัมบุลลา - โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท
ออกเดินทางเขาสู วัดพระเขีย้ วแกว นมัสการ พระเขี้ยวแกว ซึ่งประดิษฐานอยูในผอบและอยูในเจดียอีก 4 ชั้น
อยูในหองกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง (ในตอนเชาของทุกวัน ที่วัดพระเขี้ยวแกวมีการฉลองประโคม
วงมโหรีใหพระเขี้ยวแกว)
บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหาร
นําทานออกเดินทางสู ถ้ําดัมบูลลา (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ํา ภายในประกอบดวยพระพุทธรูป
มากกวา 150 องค ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับวามีเนือที่มากทีส่ ุดในโลก ชม วัดถ้ําดัมบุลลา หรือ
วัดราชมหาวิหาร ระหวางทาง แวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พรอมเลือกซือ้ ยาสมุนไพรทีม่ ีชื่อเสียงของ
ศรีลังกา
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที4่ ) หลังอาหาร
จากนั้นนําทานชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) เมืองหลวงแหงที่สองของศรีลังกา
ทานชม อนุสาวรียพระเจาปรากรมพาหุมหาราช กษัตริยผูยิ่งใหญแหงเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชยระหวาง
ปพ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบกอดวยอิฐซอนกันขึ้นไปรวม 7 ชั้น เที่ยวชม
อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบดวย เจดียรงั โกตเวเหระ สรางโดย พระเจานิสสังกมัลละ
(พ.ศ. 1730 - 1739) เปนเจดียที่มีขนาดใหญที่สุดในโปโลนนารุวะ
ชม เจดียกิรเิ วเหระ เชื่อกันวาสรางโดยพระมเหสีของพระเจาปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามวา “สุภัทธา” เปน
เจดียทรงระฆังคว่ํา ชม วิหารถูปาราม และ วิหารวฏะทาเค
จากนั้นนําทานชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง และสวยงาม
บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (มื้อที่5) หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย
(พัก DEER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
สิกิริยา พระราชวังลอยฟา - อนุราธปุระ - วัดอิสุรุมุณิยะ ตนพระศรีมหาโพธิ์ - เจดียรุวันเวลิ - เจดียถูปาราม
เจดียเชตวัน - เจดียอภัยคีรี
บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่6) หลังอาหาร
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองสิกิริยา
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12.00 น.

19.00 น.
วันที่สี่ :
07.00 น.

12.00 น.

นําทานเดินทางขึ้นสู ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เปนยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะ
พบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟา พระราชวังสิกริ ิยา (Sigiriya Palace)
พระราชวังบนยอดเขา อางเก็บน้ําโบราณและวิวทิวทัศนของเมืองสิกิริยา ชม ปอมปราการ หรือ ประตูสิงโต เปน
สิ่งมหัศจรรยแหงเดียวบนเกาะนี้รูจักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แทนศิลาราชสีห ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
เปนภาพนางอัปสรสวรรค ทีม่ ีอายุพันกวาปและถูกจัดใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที7่ ) หลังอาหาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอนุราธปุระ
นําทานเที่ยวชม เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแหงแรกของศรีลังกา
นําทานชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สรางโดยพระเจาเทวานัมปยติสสะซึ่งเปนพระสหายของพระเจาอโศกมหาราช เมื่อ
2 พันกวาปมาแลว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑเล็กๆที่จัดเก็บรูปประติมากรรมตางๆเอาไว
ชม รูปสลักหินคูรัก The Lover ซึ่งเปนรูปแหงตํานานรักของเจาชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจาทุฎฐคา
มณี ทีท่ รงสละราชบังลังกเพราะความรักที่มีตอหญิงในวรรณะต่ําและเปนรูปที่รัฐบาลศรีลังกาไดนําไปตีพิมพเปน
ดวงตราไปรษณียมาแลว
จากนั้นนําทานนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ ที่นํากิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันวาพระนางเถรีสังฆมิตตา พระ
ราชธิกาของพระเจาอโศกมหาราชทรงผนวชเปนภิกษุณี
เปนผูนําหนอตนพระศรีมหาโพธิ์ตนนี้มาจากพุทธคยา
ประเทศอินเดีย มาปลูกไวที่เมืองอนุราชปุระ ในปพ.ศ. 235
นําทานนมัสการ เจดียรุวนั เวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย เปนเจดียที่มีขนาดใหญ มีขนาดกวาง 100 เมตร สูง 100
เมตร และนมัสการ เจดียถปู าราม เปนเจดียทางพุทธศาสนาองคแรกทีส่ รางขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจาเทวานัม
ปยติสสะ ทรงสรางขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเปนที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลารา) ซึ่งมีอยู
แหงเดียวในโลก
นําทานนมัสการ เจดียเชตวัน เปนพระเจดียองคใหญสรางดวยอิฐทั้งองค สรางในสมัยพระเจามหาเสนะ ครองราช
พ.ศ. 819 - 846 เปนเจดีย มีความสูง 122 เมตร และชม เจดียอภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและมีความสําคัญมาก
ตั้งอยูในวัดอภัยคีรีวิหาร สรางโดยพระเจาวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปมาแลว สูง 113 เมตร เสนผาน
ศูนยกลาง 110 เมตร
บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (มื้อที่8)
หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย (พัก RAJARATA HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
อนุราธปุระ - โคลัมโบ วัดกัลณียา วิหารกลางน้าํ วัดคงคาราม ชอปปงศูนยการคาODEL - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหาร
นําทานออกเดินทางสู กรุงโคลัมโบ ชมวิวทิวทัศนของประเทศศรีลังการะหวางเดินทาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที1่ 0) หลังอาหาร
นําทานเดินทางสู วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเปนวัดที่พระพุทธเจาเสด็จมาดวยพระองคเองเมื่อ 2,500 ป
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นํามาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว
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19.00 น.
วันที่หา :
01.15 น.
06.15 น.

จากนั้นนําทานเที่ยวชม วิหารกลางน้าํ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นํามาจากประเทศไทย
นําทานชม วัดคงคาราม อันเปนที่สังฆกรรม ชมรูปปนสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยแหงแรกของศรีลังกา
นําทานชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ศูนยการคาและซื้อชาชั้นดีใน ศูนยการคาODEL กันตามสบาย
บริการอาหารค่ําที่ภัตตาคาร (มื้อที1่ 1) หลังอาหารนําทานเดินทางสู สนามบินดารานายเก
โคลัมโบ - กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบิน UL402
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 30ธ.ค.60-3ม.ค.61 // 13-17 เม.ย. 61
ผูใหญ

เด็ก (พักกับผูใ หญ 1 ทาน)

เด็ก (ไมเสริมเตียง)

พักเดี่ยว

ทานละ 36,959.-

ทานละ 36,959.-

ทานละ 36,959.-

ทานละ 5,900.-

• สําหรับทานที่ตอเครื่องเดินทางไปตางจังหวัด ตองเผือ่ เวลาอยางนอย 3-4 ชั่วโมง
เพราะตองผานตม. รับกระเปา และเผื่อเครื่องดีเลย
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานี้รวม
1.คาตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมทัวร โดยสายการบินศรีลังกัน แอรไลน
2.คาโรงแรมทีพ่ ักระดับ 4 ดาว จํานวน 3 คืน
3.คาอาหารทุกมื้อพรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม
4.คารถบัสทองถิ่นปรับอากาศนําเที่ยวทุกแหงตามที่ระบุรายการ
5.คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุในรายการ
6.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันอุบัติเหตุ)
7.คาภาษีสนามบินไทย + คาภาษีศรีลังกา
8.คาวีซาประเทศศรีลังกา
9.มัคคุเทศกนาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไมรวม
: คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
: คาทิปไกดและพนักงานขับรถศรีลังกา (20 ดอลลา)
: คาทิปหัวหนาทัวร (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
สิ่งทีค่ วรนําติดตัว : กลองถายรูป, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเทาสวมใสสบาย, ไฟฉาย
การสํารองทีน่ งั่
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ
ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกทัวร
1. ยกเลิกทัวร กอนเดินทาง 30 วันทําการ บริษัทฯ คืนเงินใหทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร ภายใน 20 วันทําการกอนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวรหรือเก็บคาใชจายตามความเปนจริง
เงื่อนไขอืน่ ๆ
• ราคาทัวรนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาบริการหัก ณ ทีจ่ าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได ถือเปนเหตุซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื
เงินคาทัวรบางสวนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบตอคาใชจาย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสัย เชน การยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพยสินที่สญ
ู หายระหวางเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหวางเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรองขอคาบริการคืนได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ
หมายเหตุ : โปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวกอนหลังไดครับ โดยคํานึงถึงสภาพการณ
เพิ่มเติมเล็กนอยกอนการเดินทาง
1. โปรแกรมทัวรเที่ยวศรีลังกา ไกดใชภาษาอังกฤษครับ แตเรามีไกดภาษาไทยนําเที่ยวตลอกรายการ
2. การทองเทีย่ วในสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ ทานสามารถแตงตัวแบบตามสบายไดเลย ไมมีขอบังคับมากมาย แตเวลาเขาวัดแนะนําให
แตงตัวแบบเรียบรอย กางเกงขายาวดีที่สุด
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวครับ มีแอร ทีวี ตูเย็น น้ําอุน พรอมสิ่งอํานวยสะดวกครบ
4. การใชจายและการชอปปง แนะนําใหเอาดอลลาร แลวไปแลกเงินรูปทสี่ นามบินโคลัมโบครับ
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS070917

www.etravelway.com/+

Page 5 of 6

Emergency call only : 0853642449

5. ทริปเปนทัวรกึ่งตามรอยพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมนะครับ
ขอมูลอื่นๆ
• โคลัมโบ : ชม วิหารกลางน้ํา วัดคงคาราม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดกัลณียา ซึ่งเปนวัดที่พระพุทธเจาเสด็จมาดวยพระองค
เองเมื่อ 2,500 ป
• แคนดี้ : ชมธรรมชาติของ สวนพฤกษศาสตร นมัสการพระเขี้ยวแกวอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแกว ชม วัดบุปผาราม วัดที่พระอุ
บาลีจากกรุงศรีอยุธยาเคยมาเปนพระอุปชฌายและจําพรรษาอยูที่นี่
• อนุราธปุระ : นมัสการ ตนพระศรีมหาโพธิ์ หนอที่นํามาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย สมัยพระเจาอโศกมหาราช เมือ่ 2,000 ป ที่
ผานมา
• โปโลนนารุวะ : ชม ปราสาทวิชยันตี มูนสโตน วัดวัฏทาเก, กัลวิหาร นมัสการถูปาราม
• สิกิริยา : ชม ปอมปราการระฟา สิ่งมหัศจรรยบนยอดเขาสิกิริยา

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS070917

www.etravelway.com/+

Page 6 of 6

Emergency call only : 0853642449

