
 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยวมรดกโลก 4 แห่ง ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 
ถ า้ดัมบูลลา – สิกิริยา – แคนดี ้– พระเขีย้วแก้ว – กอลล์ - โคลัมโบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันเดนิทาง   18-22 กันยายน / 19-23 ตุลาคม / 16-20 พฤศจิกายน / 4-8 ธันวาคม ราคาท่านละ 25,500 บาท  

วันเดนิทาง   ช่วงปีใหม่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม             ราคาท่านละ 30,500 บาท 

 
วัน รายละเอียด โรงแรม (หรือในระดับเดียวกัน) 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา Fresco Water Villa Resort, 
Dambulla  

วันท่ีสอง(2) สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  
ร้านอัญมณี – โชว์ระบ าพืน้เมือง 

Oakley Regency Hotel, Kandy  

วันท่ีสาม(3) วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า Coco Royal Beach Hotel, Kalutara  
วันท่ีส่ี (4) วัดพระศรีปรมนันทะ – น่ังรถสามล้อ - เขตมรดกโลกเมือง

กอลล์ –  โกฏเฏ – โคลอมโบ –  วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง  
 

วันท่ีห้า (5) สนามบินโคลัมโบ – กรุงเทพฯ  
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วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา 

06.30 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวันออก
เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันัน้เราจงึสามารถพบเห็น
ศลิปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาท่ีสนามบิน 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปท่ีเมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชัว่โมง) สูวั่ดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave 

Temple)  ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้
ดมับลูลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับลูลา ชว่งท่ี
พระองค์เสดจ็พลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีก
ครัง้หนึง่ ตอ่มาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ และเสดจ็กลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศลิาภายใน
ถ า้ท่ีดมับลูลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ด้วยกนั แตล่ะถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยูท่ัว่ไป
ภายในถ า้ท่ีประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ท่ีส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปาง
ปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้วา่ถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แตก็่
ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อยา่งสบายๆ ดแูล้วช่างสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ 
ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน์ 
รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล 
เดนิถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึง่แตล่ะถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่
เล็กประดิษฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกว่าร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ  

ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเตม็พืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหลา่นี ้
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตัิ เหลา่มวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
     พกัท่ี Fresco Water Villa Resort, Dambulla หรือในระดบัเดียวกนั  
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วันท่ีสอง (2)   สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอัญมณี – โชว์ระบ าพืน้เมือง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะ
สมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีสดุของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมี
สิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายกัษ์สูง 500 ฟุต เป็น
หินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ีไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมือนก้อนหินยกัษ์วาง
อยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะ
แบน ดรูวมๆ จงึเหมือนแทน่หินขนาดยกัษ์ บนยอดศลิายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน า้ มีถ า้ท่ีผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่
ท่ีสุดท่ียังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ท่ีวาดลงบนปูนท่ีฉาบผนังถ า้ให้
 เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น 
หลงัจากนัน้เดนิทางท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไม่วา่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทท่ีมีสตูร
มานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์  ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้
ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วน าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีระดบั
ความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และน าท่าน     ช้อปปิง้ท่ี 
ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีต านานเล่าว่า กษัตริย์
โซโลมอนได้ส่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวตัิศาสตร์ก็จารึกไว้ว่า
มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แหง่ศรีลงักา 

สิกิริยา 
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จากนัน้น าท่านชมโชว์ระบ าพืน้เมืองศรีลังกา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ าพืน้เมืองชดุตา่งๆ โดยเฉพาะการ
แสดงชุดลุยไฟ     หลงัจากโชว์จบ น าทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Oakley Regency Hotel, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั   
 

วันที่สาม (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า 

05.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ
บรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็นทองค าทุก โดยปกติแล้วผู้ ท่ีมาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า ได้เวลาอนัสมควร เดนิทางไปวดักลัยาณี  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปี

มาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแห่งนี ้และพระองค์ทรงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ  

 แล้วเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทท่ีเมืองคาลูทาร่า ท่ีตัง้อยู่ริมมหาสมทุรอินเดีย หลงัจากท่ีเช็คอินแล้ว ให้ท่านได้เดิน
เลน่ริมหาด วา่ยน า้ หรือ พกัผอ่นในรีสอร์ทตามอธัยาศยั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในรีสอร์ท 
   พกัท่ี Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ส่ี (4)        กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ –  โกฏเฏ – โคลอมโบ –   
                     วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลงักา 

เป็นเมืองท่ีชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาครัง้แรกต่อ เม่ือถึงเมืองกอลล์
แล้ว น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์
ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลึก จากนัน้ ให้ท่านได้นั่ง 
รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ท่ี
มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ  แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคาร
โบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดตัส์ เม่ือศตวรรษท่ี 17 และปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะ
และซอ่มแซมให้ดใูหมแ่ละทนัสมยัขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชมรัฐสภา
เก่าแก่ในป้อมปราการ ผา่นชมอนสุาวรีย์วีรชน และผา่นชมสสุานกลางเมือง 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบั

สิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์ น าทา่นช้อปปิง้ท่ี
ร้าน Noritake ซึ่งเป็นร้านขายเคร่ืองถ้วยกระเบือ้ง อันเล่ืองช่ือ  และน าท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม 
(Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวดัของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์
แห่งแรกของประเทศศรีลงักา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงั
ของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดษิฐานอยู่มากมายนบัไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามา
ถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี ้ท่ีน่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ พระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) พระธาตุ 
พระพทุธรูปล า้คา่ จากนานาประเทศ เชน่ พระพทุธรูปองค์เล็กท่ีสดุในโลก พระหยกขาว พระทบัทิมแดง พระ 
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แก้วมรกตจ าลอง และยังมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ แล้วผ่านชม พระอุโบสถกลางน า้ (สีมามาลากา) 
ของวดัแห่งนีจ้ากนัน้น าท่านช้อปปิง้ต่อท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของศรีลงักา 
แหลง่ช้อปปิง้สินค้าทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารจีน  
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วันที่ห้า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL402 น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 
 

            
 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้ส าเนาพาสปอร์ตเลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
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ระเบียบการและเงื่อนไข 
รายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 

เดก็เตียงคู่ 
เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

18 – 22 กันยายน 2562 25,500 20,500 19,500 5,000 

19 – 23 ตุลาคม 2562 25,500 20,500 19,500 5,000 

16 – 20 พฤศจิกายน 2562 25,500 20,500 19,500 5,000 

4 – 8 ธันวาคม 2562 25,500 20,500 19,500 5,000 

28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 30,500 25,500 24,500 5,500 

 

หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 
 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น (กรณีไมต้่องการพกัห้องเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ธรรมเนียมวีซา่ศรีลงักา (เน่ืองจากรัฐบาลศรีลงักาประกาศ ไม่คดิคา่ธรรมเนียมส าหรับนกัทอ่งเท่ียว   
    ชาวไทย ท่ีเข้าศรีลงักาตัง้แตเ่ดนิทางวนัท่ี 1 ส.ค. 2019) 
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
    อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน (ให้หวัหน้าทวัร์ท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ 
  2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน์ 
          (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต ลกูค้าจ าเป็นต้องช าระคา่ท าวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง) 
  4. ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
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เงื่อนไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนญุาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพ ู
โลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั การปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

           


