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          รหสัโปรแกรมทัวร ์   Srilankan Kandy-6D-UL-W02 

 
 

สมัผสัอารยธรรมพืน้เมอืง ศรลีงักา  

จุดเด่น 

 

 กราบนมัสการ พระเข ีย้วแกว้ 

 เยี่ยมชมเมอืงมรดกโลก แคนดี ้

 ขึน้ชมววิบนยอด เขาสกิริิยา 

 ชม ป้อมปราการเมอืงกอลล ์

 ชม วัดทปีทุตตมาราม  

 

ชื่อโปรแกรม  สมัผสัอารยธรรมพื้นเม ือง ศร ีลงักา   

จ านวน 6 วนั 4 คืน  
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ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โคลอมโบ - เมอืงแคนดี ้ - วดัพระเขีย้วแกว้ 

 

06:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 9 เคานเ์ตอร์ Q สายการ

บนิ SRILANKAN AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

09:10 น. ออกเดนิทางสู่ โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเทีย่วบนิที ่ UL403 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 

 

11:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ดารานายเก กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (เวลาศรีลังกา ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 

ชม.) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยพบไกดท์อ้งถ ิน่ใหก้ารตอ้นรับ และน าท่าน

เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแคนดี้ KANDY (ระยะทาง 101 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ตัง้อยู่บน ยอดเขา 

สูงเหนือระดับน ้าทะเล 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกอ ีกแหง่หนึ่งของศรีลังกาเมอืงนี้เคยเป็นทีม่ั่นสุดทา้ยของ

กษัตริย์สงิหล ก่อนการยกดนิแดนใหก้ับจักรวรรดอิังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากทีไ่ดต้่อตา้นชาว โปรตุเกส และ

ชาวดัตชม์านานถ ึงสามศตวรรษ เม ืองแคนดีเ้ดมิเรียกว่า ศริิ วัฒนานคร หรือ สงิหขันธนคร ชาวเม ืองส ิงหลเรียก 

ขันธะ หมายถ ึงกองหนิหรือภูเขา เม ื่อฝร่ังเขา้ครองเม ือง ขันธะ จึงออกส าเน ียงตามฝร่ังว่าแคนดิ หรือ แคนดี้

นั่นเองระหว่างทางน าท่านชมทัศนยีภาพรอบๆ ทะเลสาบแคนดี้ที่ขุดข ึน้โดยค าสั่งของกษัตริย์  ซ ึ่งสวยงามเก ิน

บรรยายและสามารถมองเห็น วัดพระเข ี้ยวแกว้ ที่เด่นสง่าริมทะเลสาบ จากนั ้นน าพาทุกท่านสู่ วัดพระเข ี้ยวแกว้ 

SIR DALADA MALIGAWA ซึง่เป็นทีป่ระด ิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทนต)์ ขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ส ิ่ง

ศักด ิ์สทิธ ิ์คู่บา้นคู่เมอืงชาวศรีลังกา ทุกท่านจะไดเ้ขา้นมัสการพระเข ีย้วแกว้อย่างใกลช้ิด พระเข ีย้วแกว้พระทันต

ธาตุของพระพุทธเจา้ นับตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่9 พระเข ี้ยวแกว้ไดป้ระดิษฐานอยู่บนแผ่นดนิแหง่น ี้มาโดยตลอด 

ไม่เคยถูกน าออกนอกดินแดนเลย ตัง้แต่ถูกอันเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจา้หญงิเหมมาลาแหง่แควน้กาลงิคะ

เมอืกว่า 1,700 ปีก่อนซึง่ประดษิฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดยี์อ ีก  4 ชัน้ อยู่ในหอ้งกระจกกันกระสุน มปีระตูเงิน 

ประตูทอง ซึง่หนาถงึ 1 ศอก 3 ชัน้ ยากทีส่าธุชนท่ัวไปจะไดเ้ขา้ชม 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

ท ีพ่กั  Suisse Hotel, Kandy หรอืเทยีบเทา่             
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วนัท ี ่2 สวนพฤกษศาสตร ์ - เมอืงนูวารา เอลยิา - Little England - ไร่ชาซลีอน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนพฤกษศาสตร์แหง่เปรานดี ิยา แหง่เมอืงแคนดีอ้ยู่หา่งประมาณ 6 กโิลเมตร มเีน ือ้ที่ประมาณ 375 

ไร่  ภายใน สวนเปรา ดนี ิยา แห่งศรีลังกาประกอบดว้ยพืชพันธุ ์ไมจ้ านวนมากกว่า  5000 ชนดิ จัดเป็นระเบียบ

เรียบร ้อยสวยงามแบ่งเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ สวนปาลม์ สวนสมุนไพร สวนเครื่องเทศ สวนดอกไมส้วนกลว้ยไมส้วน

ตะบองเพชร เรือนกระจกส าหรับแอนทูเรียม เป็นตน้ระหว่างทางแวะ สวนสมุนไพร SPICE GARDEN ที่มผีล ิตผล

ทางการเกษตรจ าหน่ายเช่น น ้ายาปลูกผมซึ่งสกัดดัจากผลมะพรา้วคิงสโ์คโคนทั KING COCONUT หรือน ้าย า 

สมุนไพรแกโ้รคไขขอ้เส ือ่ม 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เม ืองนูวารา เอลยิา Nuwara Eliya (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

ระหว่างสองขา้งทางเก็บภาพบรรยากาศ และชืน่ชมธรรมชาตอิันสวยงามทีห่ลากหลาย เมอืงนูวารา เอลยิา ตัง้อ ยู่

บนภูเขาสูงประมาณ 2000 เมตร ในยุคทีอ่ังกฤษไดเ้ขา้มาปกครองศรีลังกาเป็นเมอืงขึน้ เม ืองแหง่น ี้ชาวอังกฤษ

นยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศเพือ่ใชใ้นช่วงฤดูร ้อน เพราะม ีทัศนยีภาพสวยงามและม ีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ง

ปี ต ึกรามบา้นช่องต่างๆ ลว้นเป็นแบบฉบับของชาวอังกฤษทั้งส ิ้นจนที่ไดส้มญานามว่า ล ิตเต ิล้ องิแลนด์ ต่อมา

หลังจากศรีลังกาไดรั้บเอกราชแลว้ ชาวอังกฤษยังไดท้ิง้วัฒนธรรมการดืม่ชาไวท้ีน่ ีอ่กีดว้ย ปัจจุบันเมอืงนูวารา เอ

ลยิา เป็นแหล่งปลูกชาส่งออก และมธีุรก ิจโรงผลิตชายิ่งใหญ่ และมากทีสุ่ดในประเทศ ยังมชีาซีลอนวิเศษอ ีก

หลายแบบที่ชวนใหไ้ปลิ้มลอง จากนั ้นทางน าท่านชม ไ ร่ชาซีลอน,โรงงานผลติชา ทีข่ ึ้นชื่อของศรีลังกาสนิคา้

ส่งออกอันส าคัญของศรีลังกา เขา้ชมกระบวนการผลิตชาที่ข ึน้ชือ่ในโรงงานพรอ้มเลอืกซือ้ชาทีม่ ีใหท่้านเลอืก

มากมาย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

ท ีพ่กั  Glenfall Reach Hotel, Nuwara Eliya หรอืเทยีบเทา่             

 

 
 

วนัท ี ่3 นูวารา เอลยิา - เมอืงกอล 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชืน่ชมกับธรรมชาติอันสวยงามบนเม ืองตากอากาศทีอุ่ณภูม ิเย็นช ่าตลอดทัง้ปี   จากนั ้นเด ินทางไปสู่แม่น ้า Kelani 

River เพือ่ชมความสวยงามตลอดสายน ้าหรือจะพายเรือ ล่องแก่ง (ราคาไม่รวม 15USD) สถานทีแ่หง่น ีเ้ดมิเคยม ี

การถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง Bridge on the River Kwai เป็นฉากจ าลองสะพานขา้มแม่น ้าแควของเมอืงไทย  แต่

ปัจจุบันเป็นที่รูจั้กกันในเรื่องพายเรือ ล่องแก่ง เป็นหลัก ระหว่างทางผ่านชมน ้าตกบนยอดเขา Devon Falls ตั ้ง

ชือ่ตามชาวไร่อังกฤษซึ่งเป็นผูบุ้กเบิกในการท าไร่ปลูกกาแฟครั้งแรกในพืน้ทีแ่หง่น ี ้และประสบความลม้เหลว

ต่อมา น ้าตกนีถ้า้เป็นในช่วงฤดูใบไมร่้วงจะสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างง่ายดายจากถนนสายหลัก 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 หลังอาหารน าพาท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอล Galle (ระยะทาง 254 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.50 ชม.) เป็น

เม ืองชายทะเลอยู่ทางใตห้่างจากกรุงโคลัมโบ 115 ก ิโลเมตร เป็นเมอืงท่าที่ส าคัญของศรีลังกา เคยเป็น

ศูนย์กลางการบริหารของอาณานคิมดัตช์ในช่วงกลางศตวรรษที ่17 ถ ึงปลายศตวรรษที่ 18 เป็นเม ืองยุคอาณา

นคิมทีอ่นุ รักษ์ไดด้ ีทีสุ่ดในศรีลังกา คงบรรยากาศยอ้นยุคไวไ้ดไ้ม่เปลี่ยนแปลง มถีนนซึ่งมบีา้นพักชาวดัตซท์รง

เตีย้  ลอ้มรอบดว้ยป้อมปราการสแีสดขนาดยักษ์  มคีล ืน่จากมหาสมุทรอนิเด ียซัดซ่าอยู่ลบิๆ ช่วงไม่ก ีปี่มาน ี้ กอ

ลยังกลายเป็นเมอืงคึกคักที่ประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายเชื้อชาติศาสนา มรี ้านขายอาหารเล็กๆ เรียงรายตาม

ถนนบริเวณป้อมปราการแนวบา้นพักตากอากาศหรู  และโรงแรมส าหรับกลุ่มคนรวยบริเวณใหม่ของเม ือง งาน

วัฒนธรรมต่างๆ ทีท่ าใหเ้มอืงเป็นทีรู่จั้กในระดับสากลทีเ่ด่นสุดคอืเทศกาลวรรณกรรมเมอืงกอล 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  Citrus Hikkaduwa Hotel, Hikkaduwa หรอืเทยีบเทา่             

                                       

 

วนัท ี ่4 ป้อมปราการเมอืงกอล - วดัศรปีรมนนัทะ - โคลอมโบ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั ้นน าท่านชม ป้อมปราการเมอืงกอล Galle Fort เป็นป้อมปราการทีส่รา้ง ในสมัยชาวดัตช์เขา้ครอบครองศรี

ลังกา ในปี 1663  สรา้งไวเ้พือ่ เป็นป้อมปราการป้องกันผูบุ้กรุกและภัยธรรมชาติจากทางทะเล ป้อมปราการแหง่น ี้

มลีักษณะสถาปัตยกรรมสไตลยุ์โรปที่สวยงามทัง้ภายใน  และภายนอกป้อมบริเวณรอบๆ ภายในก าแพง จะมวัีด

ของชาวพุทธ, โบสถ ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของชาวมุสลิม อกีทัง้ยังม ีสนามก ีฬา รวมทัง้ส ิง่ก่อสร ้างอ ืน่ๆ ที่

สวยงามสไตล์ยุโรป ป้อมแห่งน ี้ยังเป็นตน้แบบของการสรา้งป้อมปราการแห่งอ ืน่ๆ อกีดว้ยปัจจุบัน ป้อมปราการ

ดังกล่าวยังคงอยู่และเป็นมรดกโลกของ UNESCO 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านชม วัดศรีปรมนันทะ หรือวัดจุฬาลงกรณ์ เม ื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จ

ประพาสยุโรปครั้งแรก เรือพระที่นั่งมหาจักรี  ซ ึ่งเป็นเรือพระนั่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนัน้ไดห้ยุดแวะที่

เมอืงกอลล์ เม ื่อวันที ่19 เมษายน พ.ศ. 2440 หรือปี ค.ศ. 1897 เสด็จเยือนวัดนี้และทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสรา้ง 

จุฬาลงกรณธ์รรมศาลา เม ือ่ครั้งเสด็จฯ ในครั้งแรกเม ือ่ปี 2440 ไดเ้สด็จไปนมัสการวัดในเม ืองกอลล ์2 วัด ไดแ้ก่ 

วัดศรีปรมนันทะ และ วัดคงคาราม หลังจากนัน้พระองค์ไดเ้สด็จต่อไปยังป้อมปราการเมอืงกอลล์ Galle Fort ที่

อยู่ ริมทะเล ก่อนทีจ่ะเสด็จกลับไปยังเรือพระที่นั่ง มหาจักรี  เพื่อเสด็จฯต่อไปยังกรุงโคลัมโบจากนั ้นน าท่าน

เดนิทางสู่ เม ืองโคลัมโบ Colombo (ระยะทาง 130 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.) ชมววิทวิทัศน์สอง

ขา้งทางระหว่างเดนิทางกลับ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

ท ีพ่กั  Fairview Hotel, Colombo หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่5 โคลอมโบ - วดัทปีทตุตมาราม - วดัคงคาราม 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วัดทีปทุตตมาราม Dipaduttamarama Purana Thai Raja Maha Viharaya สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2318 

วัดนี้ม ีความส าคัญต่อชุมชนชาวพุทธในศรีลังกาซึง่ได  ้และไดพั้ฒนาวัดในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2416 จน

กลายเป็นวัดขนาดใหญ่ทีทั่นสมัยทีสุ่ดในประเทศในยุคนั ้น โดยวัดเป็นศูนย์กลางในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใน

ศรีลังกา และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทติย์ก็ไดเ้กดิข ึน้ในยุคนี้ วัดแห่งน ี้เป็นวัดที่มคีวามสัมพันธท์างประวัต ิ

ศาสตร์ลกึซ ึ้งกับประเทศไทยเนือ่งจากพระชินวรวงศ์ พระวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ปฤษฎางค์ เคยเป็นเจา้อาวาส

ระหว่างปี พ.ศ. 2448-2453 และไดรั้บการสถาปนาเป็นสังฆนายกแห่งนครโคลัมโบของนกิายรามัญและอมรปุระ 

ซ ึง่นับเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ไดรั้บต าแหน่งน ี้ วัดทปีทุตตมารามม ีส ิ่งก่อสร ้างที่ส าคัญคือ  วหิารพระพุทธ

ไสยาสน ์หอประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรัตนเจดยี์ซ ึง่เจดีย์น ีพ้ระชนิวรวงศเ์ป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ

ก่อสร ้างเม ื่อปี พ.ศ. 2451 โดยเป็นศลิปะผสมผสานระหว่างอนิเด ีย ศรีลังกาและไทย โดยยอดฉัตรรัตนเจดีย์

ไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว จงึเป็นส ิง่ก่อสรา้งทีส่ าคัญส าหรับประวัตศิาสตร์

ระหว่างสยามกับศรี ลังก า เม ื่อเด ือนมกราคม 2482  พร ะบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่ หัวอ านันทมหดิลและ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช พร ้อมดว้ยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีเสด็จฯ เยือนศรี

ลังกา โดยไดเ้สด็จฯ ยังวัดทปีทุตตามาราม อันเป็นวัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หนึ่งในกรุงโคลัมโบ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวอานันทมหดิล ทรงปลูกตน้ไมม้งคล คอื ตน้จันทน์ ต่อมาในปี 2493 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ภูม ิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิ ีนาถไดเ้สด็จฯ เยือนวัดทีปทุตตามาราม ในเดือน

สงิหาคม 2542 สมเด็จพระเจา้ ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไดเ้สด็จฯ  เยือนวัดทปีทุตตามา

รามเช่นกัน จากนั ้นน าท่านชม วัดคงคาราม Gangaramaya Temple เป็นวัดของนิกายสยามวงศ ์ภายในมพีระ

อุโบสถทีป่ระด ิษฐานพระพุทธรูปปางมารวชัิยองคใ์หญ่ ก าลังโปรดปัญจวัคคยี์ทั ้ง 5 ส่วนรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก 

เต็มไปดว้ยพระพุทธรูปและพระบริวาร  ประดับประดาดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนัง รูปป้ันเทวดาทีง่ดงามนอกจากนี้ที่

วัดคงคารามยังมพีิพธิภัณฑส์ าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และส ิง่มคี่าต่างๆ ทีผู่ศ้รัทธาจากต่างแดนน ามาบริจาคไว ้

มากมาย จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที ่ เปตตา บาร์ซาร์ เลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารค ่าเสร็จแลว้ น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เตรียมตัวเด ินทางกลับ 
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วนัท ี ่6 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

01:15 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่ UL402 

 

06:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

- 

ออกเดนิทางทกุวนั  36,900 35,900 34,900 6,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ SRILANKA N AIRLINES 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 600 บาท /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 11 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ศรลีงักา 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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