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 เทีย่วชม เมอืงมรดกโลกศรลีงักา 

 นมัสการ พระบรมสารรีกิธาต ุสดุยอดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่วดัพระเขีย้วแกว้ 

 ชม เขาสกิริยิา ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีังกา สิง่มหัศจรรยข์องโลกล าดับที ่8 

 ชม วดัถ า้ดมับลุลา วดัทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 ตามรอยสายสมัพันธบ์นเสน้ทางพระพทุธศาสนา ไทย-ศรลีงักา 

 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่ 25-29 พ.ค. 59         20,900.-  

วนัที:่ 01-05/ 02-06/ 08-11/ 09-13/ 15-19/ 16-20 ม.ิย. 59 21,900.-  

วนัที:่ 22-26/ 23-27 ม.ิย. 59       21,900.-  

 
 

 
 
 

ศรลีงักา - ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 
5 วนั 3 คนื (UL) 

โดยสายการบนิศรลีงักนั แอรไ์ลน ์
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1. กรงุเทพฯ - โคลัมโบ – สกิริยิา 

2. สกิริยิา - ดัมบลุลา – วดัถ ้าดัมบลุลา – แคนดี ้

– ระบ าแคนดี ้- วดัพระเขีย้วแกว้ 

3. แคนดี ้– นูราวาเอลยิา – ไรช่าซลีอน– 

แคนดี ้

4. แคนดี ้- โคลัมโบ - วดักัลยาณี - วดัคงคาราม 

- ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL 

5. โคลัมโบ - กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - โคลมัโบ – สกิริยิา 

07.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S เชค็อนิ

กรุ๊ปของสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์(Sri Lankan Airlinesโดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.15 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ ประเทศศรลีังกา โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

UL403 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก ประเทศศรลีังกา *เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

1.30 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสริกิายา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง น าทา่นเดนิทางสู ่เขาสกิริยิา 

(Sigiriya Rock) น าทา่นเขา้ชม พระราชวังลอยฟ้าสกิริยิา หรอืทีรู่จ้ักในนาม  ภเูขาสงิโต (Lion Rock) 

หรอื แทน่ศลิาราชสหี ์ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีังกา สิง่มหัศจรรยข์องโลกล าดบัที ่8 เป็นยอดเขาทีส่งู

ทีส่ดุ สรา้งโดยกษัตรยิก์สัสปะ ในสมยัศตวรรษที ่5 พระเจา้กสัสปะให ้ส้กิริยิาเป็นทัง้เมอืง พระราชวัง 

พระราชอทุยาน และป้อมปราการเพือ่ป้องกนัการรกุรานจากศัตร ูประกอบดว้ยครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มี

แทน่ศลิายกัษ์สงู 500 ฟตุ เป็นหนิผาทีเ่กดิจากภเูขาไฟในอดตี เหมอืนกอ้นหนิยกัษ์วางอยูบ่นทีร่าบ 

สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมคีวามสงูจากพืน้ 370 เมตร น าทา่นพสิจูนค์วามมหัศจรรยข์อง

พระราชวังบนยอดเขา กบับนัไดเวยีนนับ 2,000ขัน้ ชมภาพเขยีนสเีฟรสโก เป็นภาพนางอปัสรสวรรคท์ีม่ ี

อายพุันกวา่ปี, อา่งเก็บน ้าโบราณ, ป้อมปราการ หรอื ประตสูงิโต บนยอดศลิาจะพบซากปรักหักพังของ

รากฐานพระราชวังอนัยิง่ใหญใ่นอดตี ชมววิทวิทศันข์องเมอืงสกิริยิาแบบ 360 องศา 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  Fresco Water Villa Hotel ระดบั 3.5 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงสกิริยิา 

วนัทีส่อง สกิริยิา - ดมับลุลา – วดัถ า้ดมับลุลา – แคนดี ้– ระบ าแคนดี ้- วดัพระเขีย้วแกว้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดมับลุลา (Dambulla) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  จากนัน้น าทา่นชม 

วดัถ า้ดมับลุลา (Dambulla Cave Temple) วัดแหง่นีไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 

ถอืเป็นมรดกโลกแหง่ลา่สดุในศรลีังกา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา หรอืพระเจา้วัฏฏคามณีอภยั 

พระองคท์รงเคยพ านักในถ ้าทีด่ัมบลูลา ชว่งทีพ่ระองคเ์สด็จพลดัถิน่จากเมอืงอนุราชปรุะ เพือ่เป็นการตัง้

หลกักอ่นทีจ่ะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอกีครัง้หนึง่ ตอ่มาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้

ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิารศลิาภายในถ ้าแหง่นี ้ภายในมถี ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมขีนาดใหญ่

เล็กแตกตา่งกนัออกไป โดยภายในแตล่ าถ ้าจะมพีระพทุธรปูประดษิฐานทัง้หมด 153 องค,์ รปูปัน้กษัตริย ์

3 องค ์และ รปูปัน้ของเทวแีละเทพในศาสนาฮนิดอูกี 4 องค ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง แคนดี ้(Kandy) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงแคนดี ้
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เป็นเมอืงทีอ่ยูบ่นยอดเขา สงูเหนอืระดับน ้าทะเลถงึ 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแหง่หนึง่ของศรี

ลังกา เมอืงนีเ้คยเป็นทีม่ัน่สดุทา้ยของกษัตรยิส์งิหล กอ่นการยกดนิแดนใหก้บัจักรวรรดอิงักฤษใน ค.ศ. 

1815 หลังจากทีไ่ดต้อ่ตา้นชาวโปรตเุกส และชาวดตัชม์านานถงึสามศตวรรษ สดุทา้ยก็ตอ้งยอมพา่ยแพ ้

ไปในทีส่ดุเมอืงแคนดี ้เดมิเรยีกวา่ ‘ศริวิัฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขนัธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรยีก ‘ขนัธะ’ 

หมายถงึกองหนิหรอืภเูขา เมือ่ฝร่ังเขา้ครองเมอืง ขนัธะ จงึออกส าเนยีงตามฝร่ังวา่ แคนด ิหรอื แคนดี้

น่ันเอง  น าทา่นชม การรา่ยร าและการแสดงพืน้เมอืง ของชาวสงิหล ทีส่วยงามตระการตา จากนัน้น า

ทา่นสู ่วดัดาลาดา มาลกิาวา (Dalada Maligawa Temple) หรอื วดัพระเขีย้วแกว้ กราบ

นมสัการ พระบรมธาตเุขีย้วแกว้ (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตอุงคน์ีเ้ป็น

พระทันตธาตเุบือ้งซา้ยของของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเพยีงองคเ์ดยีวทีป่รากฏบนโลกมนุษย ์โดยมหีลัก

ฐานรองรับความถกูตอ้งตรงตามพระคมัภรีม์หาวังศา นับเป็นสิง่สกัสทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงมาตัง้แตโ่บราณ และ

เป็นศนูยร์วมศรัทธาของชาวศรลีังกา พระธาตเุขีย้วแกว้นีไ้ดถ้กูบรรจอุยูใ่นเจดยีท์องค า และผอบทองค า 

7 ชัน้ ประดษิฐานในหอ้งกระจกกนักระสนุอยา่งแน่นหนา และไมเ่คยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตัง้แต่

พทุธศตวรรษที ่9 เพราะเชือ่กนัวา่ หากเมือ่ใดพระเขีย้วแกว้ถกูน าออกนอกเกาะลังกาแลว้ จะน าภยัพบิตั ิ

มาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยงัเชือ่ดว้ยวา่ หากเมือ่ใดทีเ่กดิทกุขภ์ยัขึน้ การเปิดอญัเชญิพระธาตเุขีย้วแกว้

ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจัดเภทภยัตา่งๆได ้(กรณุาเตรยีมชุดขาว)  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  Oak-Ray Regency Hotel ระดบั 3.5 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงแคนดี ้

วนัทีส่าม แคนดี ้– นรูาวาเอลยิา – ไรช่าซลีอน– แคนดี ้

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง นวูารา เอลยิา (Nuwara Eliya) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เมอืงแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาสงูประมาณ 2000 เมตร ในยคุทีอ่งักฤษไดเ้ขา้มาปกครองศรลีังกาเป็นเมอืงขึน้ 

เมอืงแหง่นีช้าวองักฤษนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศเพือ่ใชใ้นชว่งฤดรูอ้น เพราะมทีัศนยีภาพสวยงาม

และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ตกึรามบา้นชอ่งตา่งๆลว้นเป็นแบบฉบบัของชาวองักฤษทัง้สิน้ จนทีไ่ด ้

สมญานามวา่ “ลติเติล้ องิแลนด”์ ตอ่มาหลังจากศรลีังกาไดรั้บเอกราชแลว้ ชาวองักฤษยงัไดท้ิง้

วัฒนธรรมการดืม่ชาไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย ปัจจบุนัเมอืง นูวารา เอลยิา เป็นแหลง่ปลกูชาสง่ออกและมธีรุกจิโรง

ผลติชายิง่ใหญแ่ละมากทีส่ดุในประเทศ และยงัมชีาซลีอนวเิศษอกีหลายแบบทีช่วนใหไ้ปลิม้ลอง  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ไรช่าซลีอน,โรงงานผลติชา ทีข่ ึน้ชือ่ของศรลีังกาสนิคา้สง่ออกอนัส าคัญของศรี

ลังกา เขา้ชม กระบวนการผลติชาทีข่ ึน้ชือ่ในโรงงาน พรอ้มเลอืกซือ้ชา ทีม่ใีหท้า่นเลอืกมากมาย จากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแคนดี ้

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  Oak-Ray Regency Hotel ระดบั 3.5 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงแคนดี ้

วนัทีส่ ี ่ แคนดี ้- โคลมัโบ - วดักลัยาณี - วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ (Colombo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่วดักลัยาณี (Kelaniya Temple) ถอืเป็นวดัประจ าเมอืงทีช่าวศรลีังกาใหค้วาม

เคารพอยา่งสงูสดุ เป็นวัดทีช่าวศรลีังกาเชือ่วา่ พระพทุธเจา้ไดท้รงเคยเสด็จมาประทับทีว่ัดนี ้3 ครัง้ เป็น

วัดใหญน่กิายสยามวงศ ์ภายในหอ้งวหิารของวดักลัณียานัน้ มจีติรกรรมฝาผนังทีม่คีวามสวยงาม เนือ้หา

ของจติรกรรมฝาผนังวดักลัณียานัน้เป็นเรือ่งราวในพุทธประวัต ิชาดก และต านานตา่งๆ เชน่ ภาพเจา้ชาย

ทันตกมุาร กบัเจา้หญงิเหมมาลา อญัเชญิพระทันตธาต(ุพระเขีย้วแกว้)จากอนิเดยีมาลังกา ภายในวดั

แหง่นี ้มตีน้โพธิใ์หญ ่1 ใน 32 ตน้ ทีแ่ยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราธปรุะ  น าทา่นชม 
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วดัคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนกิายสยามวงศ ์ภายในมพีระอโุบสถที่

ประดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองคใ์หญ ่ก าลังโปรดปัญจวคัคยีท์ัง้ 5 สว่นรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก 

เต็มไปดว้ยพระพทุธรปูและพระบรวิาร ประดับประดาดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้เทวดาทีง่ดงาม 

นอกจากนีท้ีว่ัดคงคารามยงัมพีพิธิภณัฑส์ าหรับเก็บรักษาโบราณวตัถ ุและสิง่มคีา่ตา่ง ๆ ทีผู่ศ้รัทธาจาก

ตา่งแดนน ามาบรจิาคไวม้ากมาย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีศ่นุยก์ารคา้และซือ้ชาชัน้ดี

ใน ศนูยก์ารคา้ ODEL กนัตามอธัยาศัย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เพือ่น าทา่นเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลบั

ประเทศไทย 

วนัทีห่า้ โคลมัโบ - กรงุเทพฯ 

01.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์(Srilankan 

Airlines) เทีย่วบนิที ่UL402 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

**************************************************** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศศรลีงักาปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที:่ 25-29 พ.ค. 59  

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 20,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 20,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 20,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 19,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900 

 

เดนิทางวนัที:่ 01-05/ 02-06/ 08-11/ 09-13/ 15-19/ 16-20 ม.ิย. 59  
           22-26/ 23-27 ม.ิย. 59  

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  21,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 21,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 21,900 
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เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 20,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลบั เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่02 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 คา่วซีา่ประเทศศรลีังกา 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 25 ยเูอสดอลลา่ร ์ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

 

เอกสารในการท าวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาบตัรประชาชน 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น แจง้เบอรโ์ทรศัพทแ์ละทีอ่ยูปั่จจบุนั 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
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6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา ไมม่กีาร

คนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศศรลีังกามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศศรลีังกา ตามที่

ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวาม

แตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

 

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

 

PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 


