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Sri Lanka 

ศรลีงักา ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 

 โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์(UL) 

 5 วนั 3 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - โคลมัโบ – ดมับลุลา – ถ ้าดมับลุลา - สิ

กริยิา 
✈ 🍽 🍽 Pelwehera Village Resort 

2 สกิริยิา – เขาสกิริยิา- แคนดี ้– ระบ าแคนดี ้- วดัพระเขีย้ว
แกว้ 🍽 🍽 🍽 Oak-Ray Regency Hotel 

3 แคนดี ้– นูราวาเอลยิา – ไร่ชาซลีอน– แคนดี ้ 🍽 🍽 🍽 Oak-Ray Regency Hotel 
4 แคนดี ้- โคลมัโบ - วดักลัยาณี - วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิง

ศนูยก์ารคา้ ODEL 
🍽 🍽 🍽  

5 โคลมัโบ - กรุงเทพฯ ✈    

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 บาท และ  
 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามสมคัรใจ *** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขา
กลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 

ไฮไลท ์ทวัรศ์รลีงักา - ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 

• เทีย่วชม เมอืงมรดกโลกศรลีงักา 

• นมสัการ พระบรมสารรีกิธาต ุสดุยอดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่วัดพระเขีย้วแกว้ 

• ชม เขาสกิริยิา ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีงักา สิง่มหศัจรรยข์องโลกล าดบัที ่8 

• ชม วัดถ ้าดมับลุลา วัดทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

• ตามรอยสายสมัพนัธบ์นเสน้ทางพระพทุธศาสนา ไทย-ศรลีงักา 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ - โคลมัโบ – ดมับลุลา – ถ า้ดมับลุลา - สกิริยิา 
07.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์S เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์Sri Lankan Airlinesโดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.15 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ ประเทศศรลีังกา โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL403 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง 

11.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบนัดานารานยัเก ประเทศศรลีังกา เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 

ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดมับุลลา (Dambulla) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง  จากนัน้น าท่านชม วดั

ถ า้ดมับุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดแห่งนี้ไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็น

มรดกโลกแหง่ลา่สดุในศรลีังกา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา หรอืพระเจา้วัฏฏคามณีอภยั พระองคท์รงเคยพ านัก

ในถ ้าทีด่ัมบลูลา ชว่งทีพ่ระองคเ์สด็จพลัดถิน่จากเมอืงอนุราชปรุะ เพือ่เป็นการตัง้หลักกอ่นทีจ่ะรวบรวมไพรพ่ล

กลับไปรบกนัอกีครัง้หนึง่ ต่อมาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิาร

ศลิาภายในถ ้าแหง่นี ้ภายในมถี ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมขีนาดใหญเ่ล็กแตกตา่งกนัออกไป โดยภายในแตล่ าถ ้าจะ

มพีระพุทธรปูประดษิฐานทัง้หมด 153 องค,์ รปูปัน้กษัตริย ์3 องค ์และ รปูปั้นของเทวแีละเทพในศาสนาฮนิดอูกี 

4 องค ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสกิริยิา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กPelwehera Village Resort หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
สกิริยิา – เขาสกิริยิา- แคนดี ้– ระบ าแคนดี ้- วดัพระเขีย้วแกว้ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 น าท่านเดินทางสู่ เขาสกิริยิา (Sigiriya Rock) น าท่านเขา้ชม พระราชวังลอยฟ้าสกิริยิา หรือที่รูจ้ักใน

นาม  ภูเขาสงิโต (Lion Rock) หรอื แท่นศลิาราชสหี ์ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรลีังกา สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ล าดับที ่8 เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ สรา้งโดยกษัตรยิก์ัสสปะ ในสมยัศตวรรษที ่5 พระเจา้กสัสปะใหส้กิริยิาเป็นทัง้
เมอืง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบดว้ยคูรอบป้อม
ปราการ 3 ชัน้ มแีทน่ศลิายกัษ์สงู 500 ฟตุ เป็นหนิผาทีเ่กดิจากภเูขาไฟในอดตี เหมอืนกอ้นหนิยกัษ์วางอยูบ่นที่
ราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมีความสูงจากพื้น 370 เมตร น าท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ
พระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวยีนนับ 2,000ขัน้ ชมภาพเขยีนสเีฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรคท์ีม่อีายพุัน
กว่าปี, อ่างเก็บน ้ าโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสงิโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐาน
พระราชวังอันยิง่ใหญ่ในอดตี ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงสกิริยิาแบบ 360 องศา จากนัน้น าท่านแวะชม Luckgrove 
Spice Garden ซึง่เป็นสวนสมุนไพรที่ไดร้วบรวมปลูกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ตน้อบเชย ตน้กระวาน ตน้กานพล ู
ตน้จันทร ์ตน้โกโก ้ตน้วานลิลา ตน้ชา ตน้กาแฟ เป็นตน้ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืง แคนดี ้(Kandy) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงแคนดี ้เป็น

เมอืงทีอ่ยูบ่นยอดเขา สงูเหนือระดับน ้าทะเลถงึ 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแห่งหนึง่ของศรลีังกา เมอืงนี้
เคยเป็นทีม่ั่นสดุทา้ยของกษัตรยิส์งิหล กอ่นการยกดนิแดนใหก้ับจักรวรรดอิังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากทีไ่ด ้
ตอ่ตา้นชาวโปรตุเกส และชาวดัตชม์านานถงึสามศตวรรษ สดุทา้ยก็ตอ้งยอมพ่ายแพไ้ปในทีส่ดุเมอืงแคนดี ้เดมิ
เรยีกว่า ‘ศริวิัฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขนัธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรยีก ‘ขันธะ’ หมายถงึกองหนิหรอืภเูขา เมือ่ฝร่ังเขา้
ครองเมอืง ขนัธะ จงึออกส าเนยีงตามฝร่ังว่า แคนด ิหรอื แคนดีน่ั้นเอง น าท่านชมพพิธิภณัฑอ์ัญมณี  จากนัน้น า
ทา่นชม การรา่ยร าและการแสดงพืน้เมอืง ของชาวสงิหล ทีส่วยงามตระการตา จากนัน้น าทา่นสู ่วดัดาลาดา 
มาลกิาวา (Dalada Maligawa Temple) หรอื วดัพระเขีย้วแกว้ กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขีย้วแกว้ 
(The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทั นตธาตุองค์นี้ เป็นพระทั นตธาตุ เบื้องซ า้ยของของ
พระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเพยีงองคเ์ดยีวทีป่รากฏบนโลกมนุษย ์โดยมหีลักฐานรองรับความถกูตอ้งตรงตามพระคัมภรี์
มหาวังศา นับเป็นสิง่สักสทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงมาตัง้แต่โบราณ และเป็นศูนยร์วมศรัทธาของชาวศรลีังกา พระธาตุ
เขีย้วแกว้นี้ไดถ้กูบรรจุอยูใ่นเจดยีท์องค า และผอบทองค า 7 ชัน้ ประดษิฐานในหอ้งกระจกกันกระสนุอยา่งแน่น
หนา และไมเ่คยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่9 เพราะเชือ่กนัว่า หากเมือ่ใดพระเขีย้วแกว้
ถกูน าออกนอกเกาะลังกาแลว้ จะน าภัยพบิตัมิาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยงัเชือ่ดว้ยวา่ หากเมือ่ใดทีเ่กดิทกุขภ์ยัขึน้ การ
เปิดอญัเชญิพระธาตเุขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจัดเภทภยัตา่งๆได ้ 
(กรณุาเตรยีมชุดขาว) 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Oak-Ray Regency Hotel หรอื เทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

แคนดี ้– นรูาวาเอลยิา – ไรช่าซลีอน- แคนดี ้
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง นวูารา เอลยิา (Nuwara Eliya) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง เมอืงแหง่
นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาสงูประมาณ 2000 เมตร ในยคุทีอ่งักฤษไดเ้ขา้มาปกครองศรลีังกาเป็นเมอืงขึน้ เมอืงแห่งนี้ชาว
องักฤษนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศเพือ่ใชใ้นชว่งฤดูรอ้น เพราะมทีัศนยีภาพสวยงามและมอีากาศเย็นสบาย
ตลอดทัง้ปี ตกึรามบา้นชอ่งต่างๆลว้นเป็นแบบฉบับของชาวอังกฤษทัง้สิน้ จนที่ไดส้มญานามว่า “ลติเติล้ องิ
แลนด”์ ตอ่มาหลังจากศรลีังกาไดรั้บเอกราชแลว้ ชาวอังกฤษยงัไดท้ิง้วัฒนธรรมการดืม่ชาไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย ปัจจบุัน
เมอืง นูวารา เอลยิา เป็นแหลง่ปลกูชาสง่ออกและมธีรุกจิโรงผลติชายิง่ใหญแ่ละมากทีส่ดุในประเทศ และยงัมชีา
ซลีอนวเิศษอกีหลายแบบทีช่วนใหไ้ปลิม้ลอง 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม ไรช่าซลีอน,โรงงานผลติชา ทีข่ ึน้ชือ่ของศรลีังกาสนิคา้สง่ออกอันส าคัญของศรลีังกา เขา้

ชม กระบวนการผลติชาทีข่ ึน้ชือ่ในโรงงาน พรอ้มเลอืกซือ้ชา ทีม่ใีหท้่านเลอืกมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสูเ่มอืงแคนดี ้
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Oak-Ray Regency Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
แคนดี ้- โคลมัโบ - วดักลัยาณี - วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ (Colombo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง   
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่วดักลัยาณี (Kelaniya Temple) ถอืเป็นวัดประจ าเมอืงทีช่าวศรลีังกาใหค้วามเคารพอยา่ง
สงูสดุ เป็นวัดทีช่าวศรลีังกาเชือ่วา่ พระพทุธเจา้ไดท้รงเคยเสด็จมาประทับทีว่ัดนี ้3 ครัง้ เป็นวัดใหญน่กิายสยาม
วงศ ์ภายในหอ้งวหิารของวัดกัลณียานัน้ มจีติรกรรมฝาผนังทีม่คีวามสวยงาม เนื้อหาของจติรกรรมฝาผนังวัด
กัลณียานัน้เป็นเรือ่งราวในพุทธประวัต ิชาดก และต านานต่างๆ เช่น ภาพเจา้ชายทันตกุมาร กับเจา้หญงิเหม
มาลา อัญเชญิพระทันตธาตุ(พระเขีย้วแกว้)จากอนิเดยีมาลังกา ภายในวัดแห่งนี้ มตีน้โพธิใ์หญ่ 1 ใน 32 ตน้ ที่
แยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราธปรุะ  น าท่านชม วดัคงคาราม (Gangaramaya Temple) 
เป็นวัดของนกิายสยามวงศ ์ภายในมพีระอโุบสถทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองคใ์หญ่ ก าลังโปรดปัญจ
วัคคีย์ทัง้ 5 ส่วนรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก เต็มไปดว้ยพระพุทธรูปและพระบรวิาร ประดับประดาดว้ยภาพ
จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้นเทวดาทีง่ดงาม นอกจากนี้ที่วัดคงคารามยังมพีพิธิภัณฑส์ าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถ ุ
และสิง่มคี่าต่าง ๆ ทีผู่ศ้รัทธาจากต่างแดนน ามาบรจิาคไวม้ากมาย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีศุ่นย์
การคา้และซือ้ชาชัน้ดใีน ศนูยก์ารคา้ ODEL กนัตามอธัยาศัย 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เพือ่น าทา่นเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศ
ไทย 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
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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  

 

 

 

 

 

ศรลีงักา ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 5 D 3 N BY UL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่09-13 ม.ีค. 61 23,911 22,911 21,911 6,500 

วนัที ่24-28 ม.ีค. 61 24,911 23,911 22,911 6,500 

วนัที ่13-17 เม.ย. 61(สงกรานต)์ 29,911 28,911 27,911 6,500 

วนัที ่27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61 26,911 25,911 24,911 6,500 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 บาท และ  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ *** 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการ

บนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

 เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง  
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ
 คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั)  

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
 ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

 จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิทา่นละไมเ่กนิ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

10. คา่วซีา่เขา้ประเทศศรลีงักา แบบ E-Visa 
 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก
เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก. ต่อชิน้ และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. คา่ทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท 
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6. ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ออนไลน ์ประเทศศรลีงักาส าหรบัคนไทย  

1. ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้)  
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่

ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.  กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 


