ร่ างรายการทัทัวร์ ตามรอยพระพุทธศาสนา
นา ณ ศรี ลังกา
31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 (หยุดปี ใหม่ ) 5 วัน 3 คืน (UL)
แคนดี – วัดพระเขียวแก้ ว – ดัมบูลล่ า – โปโลนนารู วะ – สิกิริย่า – อนุราชปุระ – โคลัมโบ

วันเดินทาง 31 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561
อาทิตย์ 31 ธ.ค. 2560 (1)
กรุ งเทพฯ – โคลอมโบ – แคนดี 0 – วัดพระเขีย0 วแก้ ว
06.00 น.
ต้ อนรับท่านผู้มีเกี ยรติทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน0 4 ประตูทางเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์ เตอร์ สายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึนเครื อง (ให้
ให้ ท่านนําพาสปอร์ ตเล่ มปั จจุบันติดตัวไปด้ วย)
ย
09.05 น.
โดยสายการบินศรี ลังกันแอร์ ไลน์ เทียวบินที UL403 (บริ การอาหารเช้ าและเครื
ละเครื องดืมบนเครื อง)
ง
 ใช้ เเวลาเดิ
วลาเดินทาง 3 ชัว โมง 20 นาที
 เวลาทีศศรีรี ลงั กา ช้ ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว โมง
10.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติบนั ดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรี ลงั กา (Sri Lanka) หรื อชือทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิ ปไตยศรี ลงั กา เป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ ชายฝั งตะวันออก
เฉี ยงใต้ ของอนุทวีปอินเดีย ชือในอดีตได้ แก่ ลงกา ลังกาทวี ป สิ งหลทวี ป และ ซี ลอน ซึงเป็ นชือทีใช้ ในสมัย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็ นชือทียงั คงใช้ ในบางโอกาส ปั จจุบนั คือ ศรี ลังกา เป็ นประเทศทีมีความ

12.00 น.
บ่าย

คํา

-2เจริ ญทางด้ านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกียวข้ องกับประเทศไทยมาช้ านาน ดังนันเราจึงสามารถพบเห็น
ศิลปะทางโบราณสถานทีเกียวข้ องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขันตอนสนามบินและศุลกากรแล้ ว
ให้ ท่านได้ แลกเงินรู ปีศรี ลังกาที;สนามบินและรั บซิมการ์ ดศรี ลังกาจากไกด์ ท้องถิ;น
 รับประทานอาหารกลางวันทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางไปเมืองแคนดี 0 (Kandy) นครศักดิPสิทธิPและเมืองมรดกโลก
ทีตงอยู
ั ใ่ นหุบเขาทีระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับนําทะเล มีประชากร
เป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบและนําท่านสู่ วัดพระเขีย0 วแก้ ว (Temple
of the Tooth) กรุ ณาแต่ งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรม
สารี ริกธาตุพระทันตธาตุเขียวแก้ ว (Sacred Tooth Relic Temple) อัน
ศักดิPสิทธิP ซึงประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอี ก 7 ชัน เป็ น
ทองคําทุก โดยปกติแล้ วผู้ทีมาบูชาพระเขียวแก้ วจะถวายดอกไม้ และบูชา
อยูเ่ พียงชันนอกเท่านัน
 รับประทานอาหารคําในโรงแรม
 พักที Oakray Regency Hotel, Kandy หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน

จันทร์ 1 ม.ค. 2561 (2) แคนดี 0 – สวนสมุนไพร – วัดถํา0 ดัมบูลลา – เมืองโปโลนนารุ วะ – พระราชวังโบราณ –
วิหารวฏะทาเค – มูนสโตน – พระพุทธรู ป 4 องค์ ท; ีคัลวิหาร
07.00 น.
08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชมสวนสมุนไพรทีขนชื
ึ อของศรี ลงั กา ชมสมุนไพรพืนเมือง
ไม่ว่าจะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้ จนั ทน์ ลูก
จันทร์ เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรี ลังกาและเลือกซือ
ยาอายุรเวททีมีสตู รมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้ วน ยากําจัดขน
ส่วนเกิน ยาทาแก้ ปวดเมือย นํามันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ ตาม
อัธยาศัย แล้ วนําท่านเดินทางไปทีเมืองดัมบูลล่ า และนําท่านชม
วัดถํา0 ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple) ทีได้ ขึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตังอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต
ภายในถํ าดัมบูลลา ทีสร้ างโดยพระเจ้ าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินี
อภัย) พระองค์ทรงเคยพํานักในถําทีดมั บูลลา ช่วงทีพระองค์เสด็จ
พลัดถินจากเมืองอนุราชปุระ เพือเป็ นการตังหลักก่อนทีจะรวบรวม
ไพร่ พลกลับไปรบกันอี กครั งหนึง ต่อมาเมื อพระองค์ทรงรบชนะ
และเสด็จกลับขึนครองราชย์ พระองค์ได้ ทรงสร้ างวิหารศิลาภายในถําทีดมั บูลลานี ภายในมีถําทังหมด 5 ถํา
ด้ วยกัน แต่ละถํ ามีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรู ปทีมีสีสนั งดงาม ชมพระเจดีย์
พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยูท่ วั ไปภายในถําทีประกอบด้ วยห้ องหลายห้ อง ที
สําคัญคือภายในถํ าแรก เป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน ทีแกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49
เมตร ถึงแม้ ว่าถํ าจะมีขนาดเล็กเมือเทียบกับถําอืนๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้ อย่างสบายๆ ดูแล้ ว
ช่างสวยงามยิงนัก ถัดไปคือถําที 2 เป็ นถําทีมีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้ วยองค์เจดีย์ทีสงู
จากพืนถึงเพดานถํา นอกจากนันก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทังองค์ใหญ่องค์เล็ก

12.00 น.
บ่าย

คํา

-3หลายสิบองค์เรี ยงรายอยูร่ อบๆ ถํา และรูปปั นกษัตริ ย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถํา
ที 3 ที 4 และที 5 ตามลําดับ ซึงแต่ละถํามีพระพุทธรู ปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยองค์
และทีเสริ มให้ ถําทัง 5 มีความวิจิตรสวยงามนันก็คือภาพเขียนสีจิตรกรรมบนฝาผนังและ
เพดานจนแทบจะเต็มพืนทีอายุราว 800 ปี มาแล้ ว โดยภาพเขียนสีเหล่านีเป็ นเรื องราวเกียวกับพระพุทธเจ้ า
พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจําแคว้ น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลาย
ดอกบัว ดอกพิกลุ ลงสีสนั สวยงามน่าอัศจรรย์ยิงนัก
 รับประทานอาหารกลางวันทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุ วะ (Polonnaruwa) เมืองหลวง
แห่งที 2 ของศรี ลงั กา เมืองโปโลนนารุวะแห่งนีตังขึนโดยชาวโจฬะใน
กองทัพของพระเจ้ าราชาที 1 จากอินเดียตอนใต้ ได้ ยกทัพมายึด
เมืองอนุราชปุระ แล้ วย้ ายราชธานีมาอยู่ทีแห่งนีในปี พ.ศ. 1560 ทํา
ให้ ในเมื อ งโปโลนนารุ ว ะ จึ ง มี เ ทวาลั ย สร้ างถวายพระอิ ศ วรใน
ศิลปะโจฬะปรากฏอยู่ ชม พระราชวังโบราณ แล้ วชม วิหารวฏะ
วิหารวฏะทาเค
ทาเค อันงดงามยิง สร้ างในราวพุทธศักราชที 12 ก่อสร้ างก่อนเมือง
โปโลนนารุ วะหลายร้ อยปี ชม มูนสโตน ทีงดงามและสมบูรณ์ทีสดุ
ซึงเคยเป็ นพระอารามหลวงและเป็ นที ประดิษฐานพระเขียวแก้ วใน
สมัยโปโลนนารุวะจากนันนําชม พระพุทธรู ป 4 องค์ แห่ งวิหารคัล
ทีล้วนมีความสวยงาม ซึง สร้ างความประทับใจแก่ผ้ มู าเยือน
 รับประทานอาหารคําในโรงแรม
พระพุทธรูปแห่งวิ หารคัล
 พักที Sudu Araliaya Hotel, Polonnaruwa
หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน
สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – อนุราชปุระ – ต้ นพระศรี มหาโพธิA – โลหะปราสาทแห่ งที; 2
– พระเจดีย์รุวันเวลิ – พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุ มุนิยะ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ สิ กิ ริ ย า (Sigiriya)
หรื อ ภู เ ขาสิ ง โต
(Lion Rock) มรดกโลก สร้ างโดยกษัตริ ย์กสั สปะสมัยศตวรรษที 5
หรื อเมือ 1,500 ปี มาแล้ ว ซึงอาจจะนับเป็ นสิงมหัศจรรย์ทีสุดของ
ศรี ลังกา เนื องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริ เวณปากทางเข้ า
ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน มีแท่นศิลายักษ์ สงู 500 ฟุต เป็ นหินผาทีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ทีไม่ได้
เรี ยกเป็ นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้ อนหินยักษ์ วางอยู่
สิกิริยา
บนทีราบ สามารถมองเห็นได้ ไกลจากรอบๆ ด้ าน มีความสูงจากพืน
370 เมตร และด้ านบนมีลกั ษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหิน
ขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอัน
ยิงใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้ พร้ อมสระว่ายนํา มีถําทีผนังถําทียาว

อังคาร 2 ม.ค. 2561 (3)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

-4140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้ วยภาพวาดเก่าแก่ทีสดุ ทียงั อยู่ในสภาพดี เพราะเป็ นภาพเขียนแบบ fresco
หรื อปูนเปี ยก ทีวาดลงบนปูนทีฉาบผนังถําให้
เรี ยบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี เป็ นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึง มีสีสนั สดใส ละเอียดอ่อน
 รับประทานอาหารกลางวันทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง อนุ ราชปุระ ซึงเป็ นนครหลวงแห่งแรกของประเทศศรี ลงั กา สมัยพุทธศตวรรษที 3
(เก่าแก่กว่า 2,200 ปี ) และเป็ นเมืองหลวงอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนีตังชือตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที
หมายถึง ความมัน คง ความมัง คัง และสมบูรณ์พนู สุขและนําท่านนมัสการ ต้ นพระศรี มหาโพธิA (Sri Maha
Bodhi) ซึง เป็ นต้ นโพธิPทีเก่าแก่ทีสดุ ในโลก เป็ นหน่อเดียวกันกับต้ นโพธิP
ตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ าทีพทุ ธคยาทีพระนางสังฆมิตตา (พระราชธิ ดา
พระเจ้ าอโศกมหาราช) ได้ นํามายังเกาะลังกากว่า 2,300 ปี และเดิน
ผ่านชม โลหะปราสาทแห่ งที; 2 ของโลก ตังอยู่บริ เวณไม่ไกลจากต้ น
พระศรี มหาโพธิP ซึงในโลกมีโลหะปราสาท 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ทีอินเดีย
และแห่งทีสามอยูท่ ีเมืองไทย (วัดราชนัดดา) โลหะปราสาทแห่งที 2 นี เป็ นอาคารสีเหลียมสูง 9 ชัน แต่ละชัน
มี 100 ห้ อง หลังคามุงกระเบืองทําด้ วยโลหะทองแดงผสม เป็ นทีพกั อาศัยและปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานของ
พระภิกษุ ปั จจุบนั หลังทีเห็นได้ สร้ างขึนมาใหม่ เนืองจากของเดิมถูกไฟ
ไหม้ เสียหายเหลือแต่ซาก
จากนันนํ าท่านนมัสการพระสุ วรรณมาลิกเจดีย์ หรื อ พระเจดีย์รุ
วันเวลิ (Ruvanveliseya) ซึงเป็ นเจดีย์ทีใหญ่และสวยงามมาก สร้ าง
ขึนเพือเป็ นอนุสรณ์เมือครังทีพระเจ้ าทุฎคามณีชนช้ างชนะกษัตริ ย์แห่ง
ทมิฬภายในบรรจุพระสารี ริกธาตุมีผ้ ูคนจํานวนมากทีเห็นพระธาตุเป็ น
ลําแสงลอยเข้ าลอยออกจากเจดีย์บอ่ ยครัง กล่าวกันว่า อนุราชปุระเป็ น
พิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์ทีใหญ่ทีในของโลก เพราะมีเจดีย์ใหญ่ ๆ มากมาย
หลายแห่ง และนําท่านชมพระเจดีย์ถูปาราม (Thuparama Pagoda)
พระสถูปแห่งแรกในประ เทศศรี ลงั กา ทีมีอายุมากกว่าสองพันปี ที
บรรจุพระรากขวัญและเครื องอัฐบริ ขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แล้ ว
นําท่านเยียมชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Temple) เป็ นวัดเล็กใน
พุทธศาสนา ตังอยู่ติดกับภูเ ขาเตี ยๆ หันหน้ าไปทางทิ ศตะวันออก มี
ภาพสลักบนหน้ าผา เป็ นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ของแม่พระคงคา
ณ มหาวลีปรุ ัม ในอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที 12 สมัยราชวงศ์ปัล
ลวะ มีภาพช้ างสลักอยู่หลายเชือก ตรงกลางหน้ าผามีรอยแตกมีนําฝนไหลลงมาได้ ถือเป็ นการเสด็จลงของ
แม่พระคงคา ทางด้ านซ้ ายมือข้ างบนมีรูปสลักผู้ชายนัง ชันเข่าข้ างหนึง เรี ยกว่าท่ามหาราชลีลา นัง อยู่คกู่ บั ม้ า
สันนิษฐานว่าเป็ นรู ปท้ าวกบิลกํ าลังนัง เฝ้าม้ าทีจะส่งไปเข้ าพิธีอศั วเมธ ประติมากรรมหลายชินทีวิหารอิสุรุ
มุณิยะ เดิมถูกทิงไว้ กลางแจ้ ง ปั จจุบนั ทางรัฐบาลศรี ลงั กา ได้ สร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ชันเดียว แล้ วย้ าย

คํา

-5รู ปประติมากรรม ไปจัดเก็บรวบรวมและจัดแสดง ให้ ความรู้ แก่ทกุ คนทีเข้ าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ชมหินสลัก
คู่รัก ทีงดงามมาก
 รับประทานอาหารคํคําในโรงแรม
 พักที Rajarata Hotel
Hotel, Anuradhapura หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน

พุธ 3 ม.ค. 2561 (4)
โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้ อปปิ 0 ง – สนามบินโคลัมโบ
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
08.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโค
งโคลอมโบ เมื องหลวงที
ลวงทีมีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ตึกระฟ้าตังตระหง่านขึน
ทัดเทียมกับสิงก่อสร้ างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้ วยความสวยงามของธรรมชาติทียงั คงความสมบูรณ์
12.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวั
กลางวันทีภตั ตาคาร – อาหารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ววััดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึง
ชาวศรี ลงั กาเชือว่าเมือกว่า 2,500 ปี มาแล้ ว พระพุทธเจ้ าทรงได้ เคย
เสด็จมาประทับนัง บนรัตนบัลลังก์ทองคํา ณ วัดแห่งนี และพระองค์ทรง
เทศน์โปรดชาวสิงหลเป็ นครังแรกยังสถานทีนี ทีนีมีต้นพระศรี มหาโพธิPที
ศักดิPสิทธิP ทีได้ ปลูกจากกิงตอนของต้ นพระศรี มหาโพธิPทีเมืองอนุราชปุ
ระ แล้ ว เดิ น ทางไปรี ส อร์ ท ที ตังอยู่ริ ม มหาสมุท รอิ น เดี ย และ
และนํ า ท่ า น
เดินทางสู่ วัดคงคาราม
าม (Gangaramaya Temple) ซึงเป็ นวัดของ
นิกายสยามวงศ์ เป็ นสถานทีตงโรงเรี
ั
ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี ลงั กา มีพระ
ประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้ านหลังของวัดจะมีพระพุทธรู ปโลหะขนาด
ใหญ่ ประดิษฐานอยูม่ าก
ากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยทีนิยมนํามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้ กบั วัดแห่งนี
จากนันให้ ท่านได้ ชช้้ อปปิ งต่อที ห้ างโอเดลช้ อปปิ 0 งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชัชัน ชันนําของศรี ลงั กา แหล่งช้ อป
ปิ งสินค้ าทันสมัยชือดังของโคลอมโบ
20.00 น.
 รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคาร – อาหารจีน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
พฤหัส 4 ม.ค. 2561 (5) โคลอมโบ – กรุ งเทพฯ
01.15 น.
โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ เทียวบินที UL402 นําท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
(บริ
บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื องง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว โมง 30 นาที
 เวลาทีเมืองไทย เร็ วกว่า ศรี ลงั กา 1.30 ชัว โมง
06.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้ าชัน 2) โดยสวัสดิภาพ
 ☺  ☺  ☺  ☺ ☺ ☺ 
เอกสารประกอบการยื;นขอวีซ่าศรี ลังกา
ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตเล่มทีจะเดินทางไปศรี ลงั กา
กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน
*** รายการอาจมีการปรั บเปลี;ยนได้ ตามความเหมาะสม ***

-6ระเบียบการและเงื;อนไข
ทัวร์ ตามรอยพระพุทธศาสนา ณ. ศรี ลังกา5 วัน 3 คืน (UL)
ค่ าใช้ จ่ายทัวร์
วันเดินทาง 31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561
ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่
เด็กอายุตํากว่า12 ปี พักเตียงเสริ ม
เด็กอายุตํากว่า12 ปี ไม่มีเตียง
พักห้ องเดียว เพิม

ผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึน0 ไป
35,900
30,900
29,900
5,400

หมายเหตุ : รายการนีไม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร0 วม

1. ค่าตัวy เครื องบินไป-กลับชันธรรมดา โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ (UL)
2. ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้ องเดียว) ในโรงแรมทีระบุในรายการ หรื อ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามทีระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้ าชมสถานทีตา่ ง ๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศศรี ลงั กาท่านละ USD35
7. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึง ล้ านบาทถ้ วน)
เงือนไขตามกรมธรรม์

ราคานีไ0 ม่ รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรื อ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด
4. ค่าอาหาร – เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ และชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก
5. ค่านําหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรื อชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิน พนักงานขับรถ และผู้ชว่ ยคนขับ
อัตราทีแนะนํา รวม 700 บาท ต่อทริ ปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
ทีมงานศรี ลงั กา ไกด์ท้องถิน คนขับรถ ผู้ชว่ ยคนขับรถ รวม 12USD ต่อผู้เดินทาง 1 คน
หัวหน้ าทัวร์ ไทย 200 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 คน
ค่ายกกระเป๋ า และ อืนๆ 100 บาท
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%

-7การจองทัวร์

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1. แจ้ งชือ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้ กบั ทางเอเยนต์เพือทําการสํารองทีนงั
2. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้ อมส่งสําเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้ าพาสปอร์ ตเล่มทีใช้ เดินทาง เพือทําวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ ามีการเปลียนเล่มพาสปอร์ ต ลูกค้ าจําเป็ นต้ องชําระค่าทําวีซา่ ใหม่เพิมเติมเอง)
4. ชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

เงื;อนไข
เวลาสมัครชําระทังหมดหรื อชําระครังแรก 10,000 บาท ทีเหลือชําระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่านไม่ได้ รับประทานอาหารและไม่ได้ เดินทางท่องเทียวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิP ไม่อาจเรี ยกร้ องเงินหรื อบริ การส่วนทีขาดไปได้
กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศ หรื อทางต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เข้ าประเทศ หรื อไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื อบางส่วน
รายการท่องเทียวและการเดินทางทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิPทีจะยกเลิกหรื อเปลียนแปลงเพือความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึนไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึนไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้ อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 100% ของราคาทัวร์
คําแนะนํา
ธนบัตรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท
เพือความสะดวกและปลอดภัยโปรดนํากระเป๋ าถือติดตัวขึนเครื องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
เพือความปลอดภัยไร้ กงั วล กรุณาอย่านําของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ทีตดั เล็บ หรื อของทีมีลกั ษณะเหมือน
อาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรื อวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ ขีดไฟ นํามัน สเปรย์ หรื อของเหลว อาทิ เหล้ า แชมพู
โลชัน หรื อเจล อาทิ ครี ม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรื อของเหลวอืนๆ ทีมีลกั ษณะใกล้ เคียง ขึนเครื อง

ความรั บผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอืน ๆ พร้ อมทังโรงแรม บริ ษัทจัดนําเทียวตลอดจน
แหล่งท่องเทียวต่างๆ เพือให้ บริ การแก่นกั ท่องเทียว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ซึง อาจเกิดขึน เนืองจากความล่าช้ าการยกเลิกเทียวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การ
ปฏิบตั ิตามคําสัง เจ้ าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง


