
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง   
26-30 พ.ค. / 21-25 มิ.ย. / 27-31ก.ค. / 20-24 ก.ย. /  
12-16 ต.ค. / 20-24 ต.ค. / 15-19 พ.ย. / 1-5 ธ.ค. 2561 / 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 
   

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา 

06.00 น. ต้อนรับทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิสนามบนิสวุรรณภมูิ 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 

Amazing Sri Lanka 
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10.55 น. ถึงสนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการวา่ 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียง
ใต้ของอนทุวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึง่เป็นช่ือท่ีใช้ในสมยัอาณา
นิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความเจริญ
ทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันัน้เราจงึสามารถพบเห็นศลิปะ
ทางโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาท่ีสนามบินและรับซิมการ์ดศรีลังกาจากไกด์ท้องถิ่น 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปท่ีเมือง ดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชัว่โมง) สู ่ วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave 

Temple)  ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บน
เขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้ดมับลูลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวา
ลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับลูลา 
ชว่งท่ีพระองค์เสดจ็พลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพ่ือเป็นการตัง้
หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครัง้หนึง่ ตอ่มาเม่ือ
พระองค์ทรงรบชนะ และเสดจ็กลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรง
สร้างวิหารศลิาภายในถ า้ท่ีดมับลูลานี ้ ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้
ด้วยกนั แตล่ะถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหิน
ปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยู่ทัว่ไปภายในถ า้ท่ีประกอบด้วย
ห้องหลายห้อง  ท่ีส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดษิฐาน
พระพทุธรูปปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  
ถึงแม้วา่ถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจุ
พระนอนได้อยา่งสบายๆ ดแูล้วชา่งสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงาม
แปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน์ รวมถึงพระพทุธรูป
มากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล เดนิถดัไปตาม
ระเบียงทางเดนิเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึง่แตล่ะถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดษิฐาน
อยูเ่ป็นจ านวนมากกว่าร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรม
ฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเตม็พืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
พระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตั ิเหลา่มวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึงลวดลายทางพทุธศลิป์ 
เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั แล้วเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  พกัท่ี Pelwehera Village Resort, Dambulla หรือในระดบัเดียวกนั 
http://www.oakrayhotels.com/pelwehera-village-resort-dambulla/ 
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วันท่ีสอง (2)   สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอัญมณี – โชว์ระบ าพืน้เมือง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะ
สมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว ซึง่อาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีสดุของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมี
สิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบปอ้มปราการ 
3 ชัน้ มีแทน่ศลิายกัษ์สงู 500 ฟตุ เป็นหินผาท่ีเกิดจากภเูขาไฟใน
อดีต แตท่ี่ไมไ่ด้เรียกเป็นภเูขาเพราะวา่ลกัษณะของมนั เหมือนก้อน
หินยกัษ์วางอยูบ่นท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มี
ความสงูจากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะแบน ดรูวมๆ จงึ
เหมือนแทน่หินขนาดยกัษ์ บนยอดศลิายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของ
พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระวา่ยน า้ มีถ า้ท่ี
ผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สงู40 เมตรเตม็ไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสดุ 
ท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ี
วาดลงบนปนูท่ีฉาบผนงัถ า้ให้ เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของ
ชาวสิงหลนี ้ เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส 
ละเอียดออ่น  หลงัจากนัน้เดินทางท่ี สวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย น าทา่นชม สวนสมุนไพร ท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไมว่า่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลอง นวดศีรษะแบบศรีลังกา และเลือกซือ้ ยาอายุรเวท ท่ีมี
สตูรมานบัพนัปี เชน่ ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนสว่นเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ 
ได้ตามอธัยาศยั  แล้วน าทา่นเดนิทางไป เมืองแคนดี ้ (Kandy) นครศกัดิส์ิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยูใ่น
หบุเขาท่ีระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และน า
ทา่น     ช้อปปิง้ท่ี ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงักามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแหง่อญัมณีมีต านานเลา่
วา่ กษัตริย์โซโลมอนได้สง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่ราชินีแหง่ชีบ้าและในทางประวตัศิาสตร์ก็
จารึกไว้วา่มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แหง่ศรีลงักาจากนัน้น าทา่นชมโชว์ระบ า
พืน้เมืองศรีลังกา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ าพืน้เมืองชดุตา่งๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุยไฟ                                  
หลงัจากโชว์จบ น าท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 พกัท่ี Ganga Addara Hotel, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั 

http://www.gangaaddara.com 
 
 
 
 
 
 
 

สิกิริยา 

http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/
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วันที่สาม (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า 

05.00 น. น าทา่นสู ่วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระบรม
สารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อนั
ศกัดิส์ิทธ์ิซึง่ประดิษฐานอยูภ่ายในผอบและผอบอยูใ่นสถปูอีก 7 ชัน้ เป็น
ทองค าทกุ โดยปกตแิล้วผู้ ท่ีมาบชูาพระเขีย้วแก้วจะถวายดอกไม้และบชูาอยู่
เพียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า ได้เวลาอนัสมควร เดนิทางไปวดักลัยาณี  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึง่ชาวศรี

ลงักาเช่ือวา่เม่ือกวา่ 2,500 ปีมาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสดจ็มาประทบั
นัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแหง่นี ้และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีต้น
พระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ แล้วเดนิทางไปรี
สอร์ทท่ีตัง้อยูริ่มมหาสมทุรอินเดีย หากมีเวลา ให้ทา่นได้เดนิเลน่ริมหาด วา่ยน า้ หรือ พกัผอ่นใน  
รีสอร์ทตามอธัยาศยั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในรีสอร์ท 
  พกัท่ี Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 

http://www.cocoroyalbeach.com/  
 

วันที่ส่ี (4)        กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ –  โกฏเฏ – โคลอมโบ –  วัดคงคาราม  
ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง กอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแหง่หนึง่ของศรีลงักา เป็นเมืองท่ีชาวโปรตเุกสมาถึงศรี

ลงักาครัง้แรกตอ่ เม่ือถึงเมืองกอลล์แล้ว น าทา่นเดนิทางสู่ วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ท่ี
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์
ได้สร้างจฬุาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลกึ จากนัน้ น าทา่นชมเขต
มรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ ท่ีมีบ้านเรือนแบบตะวนัตก
โบราณ  ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืน
ใหญ่ ซึง่ถกูสร้างโดยชาวดตัส์ เม่ือศตวรรษท่ี 17 และปัจจบุนัหอนาฬิกา
ได้มีการบรูณะและซอ่มแซมให้ดใูหมแ่ละทนัสมยัขึน้ แล้วน าทา่น
เดนิทางสู่ กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผา่นชม เมืองโกฏเฏ เมืองหลวง
ของศรีลงักา ผา่นชมรัฐสภาเก่าแก่ในปอ้มปราการ ผา่นชมอนสุาวรีย์วีรชน และผา่นชมสสุานกลางเมือง 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน 
บา่ย น าทา่นชม เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบั

สิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์ น าทา่นช้อปปิง้ท่ี
ร้าน Noritake ซึง่เป็นร้านขายเคร่ืองถ้วยกระเบือ้ง อนัเล่ืองช่ือ   

 
 
 

 

http://www.cocoroyalbeach.com/
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่เป็นวดัของ
นิกายสยามวงศ์ เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แหง่แรก
ของประเทศศรีลงักา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศลิปะแบบลงักา
สวยงามมาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่
มากมายนบัไมถ้่วน และมีคนไทยไมน้่อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบั
วดัแหง่นี ้  จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ตอ่ท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวม
แฟชัน่ชัน้น 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 

 
            

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้ส าเนาพาสปอร์ต  เลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักา  เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
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ระเบียบการและเงื่อนไข 
รายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 
เดก็เตียงคู่ เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

26 – 30 พฤษภาคม 2561 27,500 22,500 21,500 5,000 

21 – 25 มิถุนายน 2561 27,500 22,500 21,500 5,000 

27 – 31 กรกฎาคม 2561 29,500 24,500 23,500 5,000 

20 – 24 กันยายน 2561 26,500 21,500 20,500 5,000 

12 – 16 ตุลาคม 2561 26,500 21,500 20,500 5,000 

20 – 24 ตุลาคม 2561 27,500 22,500 21,500 5,000 

15 – 19 พฤศจิกายน 2561 26,500 21,500 20,500 5,000 

1 – 5  ธันวาคม 2561 27,900 22,900 21,900 5,000 

29 ธันวาคม 2561 –  
2 มกราคม 2562 รอราคา รอราคา รอราคา รอราคา 

 
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. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. 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 
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7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อตัราท่ีแนะน า รวม 700 บาท ตอ่ทริปตอ่ผู้ เดนิทาง 1 ทา่น 

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถ่ิน คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า และ อ่ืนๆ 100 บาท 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่  
  2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน์ 
      (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเลม่พาสปอร์ต ลกูค้าจ าเป็นต้องช าระคา่ท าวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง) 
  4. ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 

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 

           


