ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 บาท
วันเดินทาง ตรุษจีน 25-29 ม.ค.63 / วันมาฆบู ชา 7-11 ก.พ.63 / 12-16 มี.ค.63
วันเดินทาง สงกรานต ์ 12-16 เม.ย.63

ความสุขที่คุณจะได้รับในทริ ปนี้
แคนดี้ กราบสักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว หรื อ
ศรี ดาลาดา มาลิกาวะ เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระทนต์ พระเขี้ยวแก้ว
ของพระพุทธเจ้า เป็ นสมบัติล้ าค่าของชาวพุทธ และเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคูเ่ มือง ของศรี ลงั กา
เมืองกอลล์ เมืองประวัติศาสตร์โบราณที่โรแมนติก เมืองชายทะเลที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดของศรี ลงั กา
สิ กิริยา ชม พระราชวังลอยฟ้า
เป็ นพระราชวังที่เริ่ ด และวิวดีสุดๆ ด้วยระยะทางเดินสั้นๆ ที่ใครๆ ก็มาได้ แต่ทางเดินนี่สิ ฟิ นเว่อร์อย่า
บอกใคร พิเศษรวม
ทัวร์ตกุ๊ ตุก๊ ชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล์

วัน
รายละเอียด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถา้ ดัมบูลลา
วันทีส่ อง(2) สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้ –
ร้านอัญมณี – โชว์ระบาพืน้ เมือง
วันทีส่ าม(3) วัดพระเขีย้ วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า
วันทีส่ ี่ (4) วัดพระศรีปรมนันทะ – นั่งรถสามล้อ - เขตมรดกโลก
เมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดคงคาราม – ช้
อปปิ้ ง
วันทีห่ ้า (5) สนามบินโคลัมโบ – กรุ งเทพฯ
วันแรก (1)
06.30 น.
09.05 น.
10.55 น.

12.00 น.
บ่าย

โรงแรม (หรือในระดับเดียวกัน)
Fresco Water Villa Resort,
Dambulla
Oakley Regency Hotel, Kandy
Coco Royal Beach Hotel, Kalutara

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถา้ ดัมบูลลา
ต้อนรับท่านผู้มีเกี ยรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู ทางเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึน้ เครื่อง (ให้ท่านนาพาสปอร์ตเล่มปั จจุบันติดตัวไปด้วย)
โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที
 เวลาที่ศรีลงั กา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
ถึงสนามบินนานาชาติบนั ดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา เป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่ งตะวันออก
เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็ นชื่อที่ใช้ในสมัย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็ นชื่อที่ยงั คงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบนั คือ ศรีลังกา เป็ นประเทศที่มีความ
เจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนัน้ เราจึงสามารถพบ
เห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขัน้ ตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว
ให้ท่านได้แลกเงินรู ปีศรีลังกาทีส่ นามบิน
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) สูว่ ัดถา้ ดัมบูลลา (Dambulla Cave
Temple) ที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้ อยูบ่ นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถา้
ดัมบูลลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพานักในถา้ ที่ดมั บูลลา ช่วงที่

พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็ นการตัง้ หลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีก
ครัง้ หนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายใน
ถา้ ที่ดมั บูลลานี ้ ภายในมีถา้ ทัง้ หมด 5 ถา้ ด้วยกัน แต่ละถา้ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาด
พระพุทธรูปที่มีสีสนั งดงาม ชมพระเจดียพ์ ระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยูท่ ่วั ไป
ภายในถา้ ที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สาคัญคือภายในถา้ แรก เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปาง
ปรินพิ พาน ที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้วา่ ถา้ จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถา้ อื่นๆ แต่ก็
ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถา้ ที่ 2 เป็ นถา้ ที่มีขนาดใหญ่
ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดียท์ ่ีสงู จากพืน้ ถึงเพดานถา้ นอกจากนัน้ ก็มีพระพุทธไสยาสน์
รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทัง้ องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่ อบๆ ถา้ และรูปปั้นกษัตริย ์
สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถา้ ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลาดับ ซึ่งแต่ละถา้ มี
พระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยูเ่ ป็ นจานวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถา้ ทัง้ 5 มีความวิจิตร
สวยงามนัน้ ก็คือ
ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ ที่อายุราว 800 ปี มาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี ้
เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจาแคว้น รวมถึง
ลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกลุ ลงสีสนั สวยงามน่าอัศจรรย์ย่งิ นัก แล้วเดินทางเข้าสูท่ ่ี
พัก

19.30 น.

 รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
 พักที่ Fresco Water Villa Resort, Dambulla หรือในระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง (2) สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – ร้านอัญมณี – โชว์ระบาพืน้ เมือง
07.00 น.
08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริยก์ สั ส
ปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีสดุ ของศรีลงั กา เนื่องจาก
เคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายักษ์สงู 500 ฟุต

สิกิริยา

12.00 น.
บ่าย

เป็ นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ีไม่ได้เรียกเป็ นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์
วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมี
ลักษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอัน
ยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายนา้ มีถา้ ที่ผนังถา้ ที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วย
ภาพวาดเก่าแก่ท่ีสดุ ที่ยงั อยูใ่ นสภาพดี เพราะเป็ นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปี ยก ที่วาดลงบนปูนที่
ฉาบผนังถา้ ให้ เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้ เป็ นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสนั
สดใส ละเอียดอ่อน หลังจากนัน้ เดินทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล
 รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
นาท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึน้ ชื่อของศรีลงั กา ชมสมุนไพรพืน้ เมืองไม่ว่าจะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู
โกโก้ วานิลลา ไม้จนั ทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ ยาอายุรเวท
ที่มีสตู รมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากาจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย นา้ มันจันทน์ ชาสมุนไพร
ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

แล้วนาท่านเดินทางไปเมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตงั้ อยู่ในหุบเขาที่ระดับ
ความสูง 500 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนาท่าน ช้อปปิ ้ง
ที่ ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงั กามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณีมีตานานเล่าว่า กษัตริย ์
โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็ นของกานัลแก่ราชินีแห่งชีบา้ และในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่า
มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริยแ์ ห่งศรีลงั กา

ค่า

จากนัน้ นาท่านชมโชว์ระบาพืน้ เมืองศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกับการระบาพืน้ เมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะการ
แสดงชุดลุยไฟ หลังจากโชว์จบ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
 พักที่ Oakley Regency Hotel, Kandy หรือในระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม (3) วัดพระเขีย้ วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า
05.00 น.
นาท่านสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุ ณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ
บรมสารีริกธาตุพ ระทันตธาตุเ ขี ย้ วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิ ทธิ์ ซ่ึงประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็ นทองคาทุก โดยปกติแล้วผูท้ ่ีมาบูชาพระเขีย้ วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบูชาอยูเ่ พียงชัน้ นอกเท่านัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้าสูท่ ่ีพกั

08.00 น.
เช้า
12.00 น.
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางไปวัดกัลยาณี
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร – อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงั กาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี
มาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคา ณ วัดแห่งนี ้ และพระองค์ทรงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็ นครัง้ แรกยังสถานที่นี ้ ที่น่ี มีตน้ พระศรีมหาโพธิ์ท่ี ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปลูกจากกิ่งตอนของต้น
พระศรีมหาโพธิ์ท่ีเมืองอนุราชปุระ

19.30 น.

วันทีส่ ี่ (4)
07.00 น.
เช้า

13.00 น.

แล้วเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทที่เมืองคาลูทาร่า ที่ตงั้ อยู่รมิ มหาสมุทรอินเดีย หลังจากที่เช็คอินแล้ว ให้ทา่ นได้เดิน
เล่นริมหาด ว่ายนา้ หรือ พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าในรีสอร์ท
 พักที่ Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน
กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ –
วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ ง – สนามบินโคลัมโบ
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลงั กา
เป็ นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงั กาครัง้ แรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์
แล้ว นาท่านเดินทางสู่วั ด พระศรี ป รมนั น ทะราชวรมหาวิ ห าร ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยเสด็จ ในครัง้ นัน้ พระองค์
ได้ส ร้างจุฬ าลงกรณ์ธ รรมศาลาไว้เป็ นที่ ระลึก จากนั้น ให้ท่านได้น่ ัง
รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ที่มีบา้ นเรือนแบบตะวันตกโบราณ
แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้ อมปื นใหญ่ ซึ่งถูกสร้าง
โดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปั จจุบนั หอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดใู หม่และทันสมัย
ขึน้

นาท่านเดินทางสู่กรุ งโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงั กา ผ่านชมรัฐสภา
เก่าแก่ในป้อมปราการ ผ่านชมอนุสาวรียว์ ีรชน และผ่านชมสุสานกลางเมือง
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

บ่าย

นาท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตัง้ ตระหง่านขึน้ ทัดเทียม
กับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติท่ียงั คงความสมบูรณ์ นาท่านช้อป
ปิ ้งที่ร้าน Noritake ซึ่งเป็ นร้านขายเครื่องถ้วยกระเบือ้ ง อันเลื่องชื่อ และนาท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม
(Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็ นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็ นสถานที่ตงั้ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่งแรกของประเทศศรีลงั กา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลัง
ของวัดจะมีพระพุทธรู ปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่นอ้ ยที่นิยม
นามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้กบั วัดแห่งนี ้ ที่น่ีเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ พระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) พระ
ธาตุ พระพุทธรู ปลา้ ค่า จากนานาประเทศ เช่น พระพุทธรู ปองค์เล็กที่ สุดในโลก พระหยกขาว พระทับทิม
แดง พระ
แก้วมรกตจาลอง และยังมีตน้ พระศรีมหาโพธิ์ท่ีศกั ดิส์ ิทธิ์ แล้วผ่านชม พระอุโบสถกลางนา้ (สีมามาลากา)
ของวัดแห่งนี จ้ ากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งต่อที่ ห้างโอเดลช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชัน้ นาของศรีลงั กา
แหล่งช้อปปิ ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ

20.00 น.

 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคารจีน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันทีห่ ้า (5)
01.15 น.

โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินศรีลงั กันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นาท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที
 เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรีลงั กา 1.30 ชั่วโมง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวัสดิภาพ

06.15 น.

          
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา (ต้องทาวีซ่า แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ใช้สาเนาพาสปอร์ตเล่มที่จะเดินทางไปศรีลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)

รายการท่องเทีย่ วมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)

วันเดินทาง
ตรุษจีน 25 – 29 มกราคม 2563
มาฆบูชา 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
12 – 16 มีนาคม 2563
สงกรานต์ 12 – 16 เมษายน 2563

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ /
เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง ห้องเดีย่ วเพิม่
เด็กเตียงคู่

23,900
23,900
22,900
26,900

19,900

18,900

4,500

19,900

18,900

4,500

18,900

17,900

4,500

22,900

21,900

4,500

หมายเหตุ : 1. ออกเดินทางได้ หากมีผู้ใหญ่ตัง้ แต่ 10 คน ขึน้ ไป
2. รายการนีไ้ ม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร้ วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชัน้ ธรรมดา และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรีลงั กันแอร์ไลน์ (UL)
2. ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคานีไ้ ม่รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด
4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
5. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ และผูช้ ว่ ยคนขับ
อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ให้หวั หน้าทัวร์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

การจองทัวร์ 1. แจ้งชื่อ-นามสกุลผูเ้ ดินทาง ให้กบั ทางบริษัทฯ เพื่อทาการสารองที่น่งั
2. ชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้อมส่งสาเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้าพาสปอร์ตเล่มที่ใช้เดินทาง เพื่อทาวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ามีการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ต ลูกค้าจะต้องเสียเวลาในการทาวีซา่ ใหม่ตอนเข้าประเทศศรีลงั กา)
4. ชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เงือ่ นไข
1. เวลาสมัครชาระทัง้ หมดหรือชาระครัง้ แรก 10,000 บาท ที่เหลือชาระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้รบั ประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน
4. รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
่
การยกเลิก และการเปลียนแปลง

การยกเลิก
1.1 หากมีการชาระมัดจาทัวร ์และต ้องการยกเลิกไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตามต ้องชาระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท
1.2 ยกเลิก 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซา่ (ถ ้ามี) ต ้องชาระ
ท่านละ 5,000 บาท
1.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต ้องชาระ 50% ของราคาทัวร ์+ค่าวีซา่ (ถ ้ามี)
1.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต ้องชาระ 100% ของราคาทัวร ์
ยกเลิกช่วงเทศกาล
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต ์-ปี ใหม่ 60 วัน ต ้องชาระท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต ์-ปี ใหม่ 50 วัน ต ้องชาระท่านละ 20,000+ค่าวีซา่ (ถ ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต ์-ปี ใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ชาระ 100% ของราคาทัวร ์

หลังจากการจองทัวร ์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษท
ั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมร ับใน
่ ษท
ข้อตกลงและเงื่อนไข ทีบริ
ั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เงื่อนไขการเดินทาง
่
่
่ ดเหตุสด
1) บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิที์ จะเปลี
ยนแปลงรายละเอี
ยดบางประการในทัวร ์นี ้ เมือเกิ
ุ วิสยั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
่
่
่ น
2) บริษท
ั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอืนๆที
อยู
่ อกเหนื อการ
่ มทีเกิ
่ ดขึนทางตรงหรื
้
ควบคุมของทางบริษท
ั ฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติ
อทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร ้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
่
้ ดลง ทางบริษท
์
3) หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทียวจะสิ
นสุ
ั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่
รบั ผิดชอบค่าบริการที่
้
้
ท่านได ้ชาระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิน
่ิ ดกฎหมาย หรือ
4) บริษท
ั ฯ จะไม่ร ับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสงผิ
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อนๆ
ื่
้
่
้ั ่ ง หลังจากได ้สารองทีนั
่ ่ งบนเครือง
่ และ
5) รายการนี เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รบั การยืนยันจากบริษท
ั ฯ อีกครงหนึ
่ กในต่างประเทศเป็ นทีเรี
่ ยบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี
้
่
โรงแรมทีพั
ยนแปลงได
้ตามความเหมาะสม
้
๋
่
๋
่
้
่
6) ราคานี คิดตามราคาตัวเครืองบินในปัจจุบน
ั หากราคาตัวเครืองบินปรบั สูงขึน บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิที์ จะปร
บั ราคาตั๋ว
่ นตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เครืองบิ

่ ยวข
่
่
7) กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกี
้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง
การบริการจาก
่
่ ดบริการทัวร ์อืน
่
สายการบินบริษท
ั ฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีใหบ้ ริการ บริษท
ั ฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถทีจะจั
ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สาหรบั ค่าบริการนั้นๆ
์
้ นแทนบริ
้
8) มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบริษท
ั ฯ ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการให
ค้ าสัญญาใดๆ ทังสิ
ษท
ั ฯ นอกจากมีเอกสาร
้
ลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษท
ั ฯ กากับเท่านัน
่
่ ระบุ
่ ในโปรแกรมได ้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาด
9) หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีที
้ น้ แต่ทงนี
้ั ทางบริ
้
่
่ นๆมาให
่
จากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิ
ษท
ั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานที
อื
้ โดยขอ
์
้
สงวนสิทธิการจัดหานี โดยไม่แจ ้งใหท้ ราบล่วงหน้า
่ านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่า
10) เมือท่
้ น้
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ
่
11) ในกรณี ทลู
ี่ กค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน้าทีของบริ
ษท
ั ฯ ก่อนทุกครงั้ มิเช่นนั้นทาง
้
้
บริษท
ั ฯ จะไม่ร ับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
่
่
12) กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต
้องมีใบร ับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลร ับรองบริษท
ั ฯจะพิจารณาเลือนการเดิ
นทาง
้
้
่
๋
่
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัวเครืองบินค่าห ้อง ค่าธรรมเนี ยมวี
่
่
่ ดขึนตามจริ
้
ซ่าตามทีสถานทู
ตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆที
เกิ
ง ในกรณี ทไม่
ี่ สามารถเดินทางได ้
13) กรณี ยนวี
ื่ ซา่ แล ้วไม่ได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชาระค่าทัวร ์หรือมัดจามาแล ้ว ทางบริษท
ั ฯ
์
่
่
้
คืนค่าทัวร ์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการหักค่าบริการยืนวีซา่ , ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ น
่ นไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทาง
กรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครืองบิ
์
่ ดขึนแล
้
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการหั
กเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิ
้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
์
้
14) กรณี วซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ไม่คน
ื ค่าทัวร ์ทังหมด
่
่
15) กรณี วซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แต่กรุ ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนื องจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดๆก็
์
่ ดขึนแล
้
ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการหั
กเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิ
้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
16) กรณี ผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน้าทีไม่
์
้
บริษท
ั ของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร ์ทังหมด
์
้
่
่
17) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิราคานี
เฉพาะนั
กท่องเทียวชาวไทยและท่
องเทียวเป็
นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี ต ้องการตัด
่
กรุ ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษท
ั อีกครงั้ หากเป็ นนักท่องเทียวชาวต่
างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทาง
บริษท
ั อีกครงั้
่
้ั เช่นนั้นทางบริษท
18) ในกรณี ทลู
ี่ กค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน้าทีของบริ
ษท
ั ฯก่อนทุกครงมี
ั ฯจะ ไม่
้
้
ร ับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทังสิน
่ ซา่ เรียบร ้อยแล ้วบริษท
์
19)
หากมีการยกเลิกการจองทัวร ์หลังได ้ทาการยืนวี
ั ขอสงวนสิทธิในการน
าเล่มพาสปอร ์ตไปยกเลิกวีซา่
่
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช ้จ่ายในการยืนวีซา่ จะรวมหรือแยกจากรายการทัวร ์ก็ตาม

คาแนะนา
1. ธนบัตรไทยสามารถนาออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท
2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนากระเป๋ าถือติดตัวขึน้ เครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
3. เพื่อความปลอดภัยไร้กงั วล กรุณาอย่านาของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
4. ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตดั เล็บ หรือของที่มีลกั ษณะ
เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ นา้ มัน สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า
แชมพู โลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียง ขึน้ เครื่อง
ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้อมทัง้ โรงแรม บริษัทจัดนาเที่ยวตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อการได้รบั บาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรือ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เนื่องจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง


