
 

  
 
 

 



 

  
 
 

 



 

  
 
 

รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ - (ศรลีงักา) โคลอมโบ - อนุราธปุระ - L D 
06.30 น. ตอ้นรบัทา่นผูม้เีกยีรตทิีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 แถว W เคานเ์ตอร ์

สายการบนิศรลีงักนั   แอรไ์ลน ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร ือ่งเอกสารและ
สมัภาระของทา่นกอ่นขึน้เคร ือ่ง (ใหท่้านน าพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัตดิตวัไปดว้ย) 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่ โคลอมโบ ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL403 
  (บรกิารอาหารเชา้และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)  ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง 20 นาท ี

 เวลาทอ้งถิน่ทีศ่รลีงักา ชา้กว่า เมอืงไทย 1.30 ช ัว่โมง  

10.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีงักา (Sri Lanka) หรอื
ชือ่ทางการว่า สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธปิไตยศรลีงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอนิเดียใกลช้ายฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องอนุทวปีอนิเดยี ช ือ่ในอดตีไดแ้ก ่ลงกา ลงักาทวปี สงิหลทวปี และ ซลีอน ซึง่เป็นชือ่ทีใ่ชใ้น
สมยัอาณานิคมจนถงึ พ.ศ. 2517 และเป็นชือ่ทีย่งัคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจุบนัคอืศรลีงักา เป็นประเทศทีม่ีความ
เจรญิทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเทศไทยมาชา้นาน ดงัน้ันเราจงึสามารถพบเห็นศลิปะ
ทางโบราณสถานที่ เกี่ยวขอ้งกับพุทธศาสนา
มากมาย หลงัผ่านขัน้ตอนสนามบินและศุลกากร
แลว้ ใหท่้านไดแ้ลกเงินรูปี  ศรลีงักาทีส่นามบนิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางไป อนุราธปุระ หรอื อนุราตปุรมั 

เป็นเมอืงในประเทศศรลีงักา เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรสิงหล ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก ตัง้อยู่ห่างจากนครโคลมัโบ
ไปทางทศิเหนือราว 205 กโิลเมตร ถือเป็นหน่ึงใน
เมอืงทีม่ผีูอ้ยู่อาศยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก มตีน้พระศร ี
มหาโพธิท์ี่สืบพันธุม์าจากตน้เดิมที่พุทธคยา ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง น าทา่นชม 
วดัอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Temple) วดัที่
สรา้งโดยสรา้งโดยพระเจา้เทวานัมปิยติสสะซึง่เป็น
พระสหายของพระเจา้อโศกมหาราช เมือ่ 2 พนักว่า
ปีมาแลว้ ภายในวดัมพีพิธิภณัฑเ์ล็กๆทีจ่ดัเก็บรปูประตมิากรรมตา่งๆเอาไว ้ ชม รูปสลกัหนิคูร่กั The Lover ซึง่
เป็นรปูแห่งต านานรกัของเจา้ชายสาลยิะ พระราชโอรสของพระเจา้ทฎุฐคามณี ทีท่รงสละราชบงัลงักเ์พราะความรกั
ทีม่ตี่อหญงิในวรรณะต ่าและเป็นรูปทีร่ฐับาลศรลีงักาไดน้ าไปตพีมิพเ์ป็นดวงตราไปรษณียม์าแลว้ จากน้ันน าท่าน
นมสัการ พระศรมีหาโพธิ ์ทีน่ ากิง่มาจากพุทธคยา เพราะเชือ่กนัว่าพระนางเถรสีงัฆมติตา พระราชธกิาของพระ
เจา้อโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภกิษุณี เป็นผูน้ าหน่อตน้พระศรมีหาโพธิต์น้นีม้าจากพุทธคยา ประเทศอนิเดยี มา
ปลกูไวท้ีเ่มอืงอนุราชปุระ ในปี พ.ศ. 235  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Plam Village  หรอืเทยีบเท่า (อนุราธปุระ) 

 

 



 

  
 
 

วนัที-่2 อนุราธปุระ - สกิริยิา – โปโลนนารุวะ - ดมับูล่า B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ สกิริยิา (Sigiriya) หรอื ภูเขาสงิหโ์ต (Lion Rock) มรดกโลก สรา้งโดยกษัตรยิก์สัสปะสมยั

ศตวรรษที ่5 หรอืเมื่อ 1,500 ปี มาแลว้ ซ ึง่อาจจะนับเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีสุ่ดของศรลีงักา เน่ืองจากเคยมีสงิโตตวั
ใหญ ่ยนือยู่บรเิวณปากทางเขา้ ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ช ัน้ มแีทน่ศลิายกัษส์งู 500 ฟุต เป็นหนิผาทีเ่กดิจาก
ภูเขาไฟในอดตี แต่ทีไ่ม่ไดเ้รยีกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมอืนกอ้นหินยกัษว์างอยู่บนทีร่าบ สามารถ
มองเห็นไดไ้กลจากรอบๆ ดา้น มคีวามสงูจากพืน้ 370 เมตร และดา้นบนมลีกัษณะแบน ดูรวมๆ จงึเหมอืนแทน่หนิ
ขนาดยกัษ ์บนยอดศลิายงัคงหลงเหลอื ฐานรากของพระราชวงัอนัยิง่ใหญใ่นอดตี สวนดอกไมพ้รอ้มสระว่ายน า้ มี
ถ า้ทีผ่นังถ า้ทีย่าว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปดว้ยภาพวาดเกา่แกท่ีสุ่ดทีย่งัอยู่ในสภาพด ีเพราะเป็นภาพเขยีน
แบบ fresco หรอืปูนเปียก ทีว่าดลงบนปูนทีฉ่าบผนังถ า้ใหเ้รยีบกอ่นวาดภาพ รูปวาดสขีองชาวสงิหลนี ้เป็นภาพ
นางอปัสรขนาดเทา่ตวัคนซึง่มสีสีนัสดใส ละเอยีดออ่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เดนิทางสู่ เมอืงโปโลนนารุวะ อดตีเมอืงหลวงในชว่งพุทธศตวรรษที ่16-17 (ยุคกอ่นสมยัสโุขทยั) และเป็นเมอืง

ตน้แบบของอาณาจักรสุโขทัย 
ท่านจะไดเ้ป็นสถาปัตยกรรมการ
ก่อสรา้งศาสนสถานที่งดงามและ
สมบูรณไ์ปดว้ยพุทธศลิป์ของลงักา
ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 1598-1779 นับเป็นสมยัโป
โลนนารุวะ กษตัรยิท์ีท่ าใหยุ้คสมยั
ทางประวตัิศาสตรเ์ปลี่ยนไปอย่าง
เห็นไดช้ดัคอื พระเจา้วชิยัพาหุที ่1 
ทรงครองราชย ร์ ะหว่ า ง  พ .ศ . 
1598-1653 เดมิทน้ัีน พระเจา้วชิยั
พาหุทรงปกครองอาณาจักรโร
หณะอยู่ก่อนแลว้ เมื่อทรงเห็นว่า
ลงักาตกอยู่ในสภาพถกูรกุรานตอ้ง
ระส ่าระสายไม่เป็นอนัพฒันาประเทศ ก็ทรงรวบรวมก าลงัชาวลงักาทัง้หมด เรยีกรอ้งใหผ้นึกก าลงักนัคร ัง้ใหญ่ โดย
ไม่แบ่งแยกชาวอาณาจกัรเหมือนเมื่อก่อน เพื่อใหทุ้กคนส านึกในความเป็นชาติเดียวกนั เพื่อจะไดสู้ร้บกบัคน
ต่างชาตคิอืกองทพัโจฬะซึง่ครอบง าลงักาในยุคน้ัน ก็ไดถู้กชาวสงิหลโดยการน าของพระเจา้วชิยัพาหุที ่1 ขบัไล่
จนตอ้งพ่ายแพอ้ย่างเด็ดขาด หลงัจากเอาชนะขา้ศกึไดแ้ลว้ พระเจา้วชิยัพาหุที ่1 ก็ทรงสถาปนาเมอืงโปโลนนารุ



 

  
 
 

วะเป็นราชธานี ดว้ยทรงเห็นวา่สถานทีต่ ัง้ของเมอืงนีม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นเมอืงหลวงกวา่เมอืงอนุราธปุระหลาย
ประการ ทีส่ าคญัคอืมคีวามเหมาะสมทางดา้นยุทธศาสตร ์เพราะอยูห่่างจากภาคเหนือของเกาะ ไม่ลอ่แหลมตอ่การ
ถูกรุกรานจากอนิเดยีตอนใต ้ทรงสรา้งราชวงัใหม่ทีเ่มอืงโปโลนนารุวะ มกีารฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาคร ัง้ส าคญัอกี
คร ัง้หน่ึง มีการส่งราชฑตูไปบูชาตน้พระศรมีหาโพธิท์ีพุ่ทธคยา มาประดษิฐานไวท้ีเ่มืองโปโลนนารุวะ ระหว่างปี 
พ.ศ. 1745-1751 เมืองโปโลนนารุวะก็ถูกทหารทมิฬท าลายอกีคร ัง้ ลงักาในชว่งเวลานี ้ตกเป็นฝ่ายรบัมอืขา้ศึก
จนไม่เป็นอนัพฒันาบา้นเมอืงไดเ้ลย จนเรยีกไดว้า่เป็นจดุจบของอาณาจกัรโปโลนนารวุะ  

น าชม  วหิารลงักาดลิก (Lankatilaka Vihara) ซากเสาวิหารสูง 17 เมตร (55 ฟุต) 2 ขา้งหนา้แคบไม่มีหลงัคา 
ดา้นในสุดประดษิฐานพระพุทธรูปยนื วหิารตวิงักะ (Tivanka) เป็นโบราณสถานทีส่ าคญัและมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดใน
บรเิวณวดัเชตวนั วหิารตวิงักะ หรอืวหิารเหนือสรา้งโดยพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ปัจจุบนัคงเหลอืแต่วหิารที่
สรา้งดว้ยอฐิ หลงัคาไดพ้งัไปหมดแลว้ วหิารตวิงักะนี ้น่าสนใจและน่าศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธต์่อเน่ืองระหว่าง
ศลิปะลงักา กบัศลิปะไทยสมยัสุโขทยัไดเ้ป็นอย่างดี วหิารถูปาราม Thuparama ศาสนสถานในศาสนาพุทธ 
ไม่ทราบวา่ผูใ้ดสรา้งไดร้บัการอนุรกัษไ์ดด้ทีีสุ่ดในโปโลนนารุวะมคีวามแข็งแรงและสวยงามหลงัคาเป็นรปูโคง้แบบ
กระทะคว ่าทีเ่รยีกว่า “เคทเิค”หลงัคาอยู่ภายในค่อนขา้งมืดทบึมีพระพุทธรูปสลกัหินอยู่หลายองคด์ว้ยกนัมปีระตู
เขา้ดา้นหนา้เพยีงทางเดยีวมพีืน้ทีป่ระมาณ 16 ตารางเมตรไม่กวา้งขวางนักมฝีาผนังสูงกอ่ดว้ยอฐิมคีวามหนาถงึ 
2.10 เมตร ส่วนยอดของอาคารมีการประดบัตกแต่งลวดลายดอกบวั เจดยีร์งัโกตเวเหระ Rankoth Vehara 
สรา้งโดย พระเจา้นิสสงักมลัละ (พ.ศ. 1730 – 1739) เป็นเจดยีท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโปโลนนารุวะ สูงกว่า 55 
เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 54 เมตร ค าว่า รงัโกตเวเหระ แปลว่า เจดยีท์ีม่ยีอดเป็นทอง เจดยีม์รีูปทรงเป็นบาตรคว ่า
หรอืทรงฟองน ้า แบบเดยีวกบัเจดยีร์ุวนัเวลทิีเ่มืองอนุราชปุระ เจดยีก์ริเิวเหระ Kirivehara เช ือ่กนัว่าสรา้งโดย
พระมเหสขีองพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช มพีระนามวา่ “สภุทัธา” เป็นเจดยีท์รงระฆงัคว ่า มขีนาดสงูใหญท่ีฐ่านมี
ลวดลายประดบัเป็นลาบลวดบวั 3 ช ัน้ ส่วนบลัลลงักท์ีอ่ยู่เหนือองคร์ะฆงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตุรสั มลีวดลายขดัแตะ 
และลายธรรมจกัรประกอบ เหนือบลัลงักม์ีกา้นฉัตรรองรบัปลอ้งไฉนเป็นช ัน้ๆลดหลั่นกนัขึน้ไปจนถึงปลียอด 
(ศาสตราจารยห์ม่อมเจา้สุภทัรดศิ ดศิกุล ทรงมพีระด ารเิอาไวว้่า “เจดยีแ์ห่งนีม้รีูปแบบลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก
กบัพระบรมธาตเ์จดยีท์ีว่ดัพระมหาธาตว์รมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช”) นักโบราญคดี ไดข้ดุคน้พบ
สสุานฝังศพ สว้ม ลานอาบน า้ และโรงพยาบาลในบรเิวณวดัแห่งนีใ้นปี พ.ศ.2526  

 
ชม กลัวหิาร Gal Vihara แปลวา่ วหิารหนิ หรอื อารามหนิ เดมิชือ่ อุตตราราม สรา้งโดยพระเจา้ปรากรมพาหมุหาราช 
ใน พ.ศ.  1696 – 1729 เป็นวหิารทีส่ลกับนวหิารหนิแกรนิต โดยสลกัเป็นพระพุทธรูป 4 องคเ์รยีงอยูใ่นแนวเดยีวกนั 
วหิารวฏะทาเค  Vata-da ge เป็นรปูทรงแบบลอมฟางมเีสาหนิเรยีงรายอยู ่3 แถวโดยรอบแตเ่ดมิมหีลงัคาเคร ือ่งไมมุ้ง
กระเบือ้งครอบอยู ่ตรงกลางเป็นเจดยีท์รงกลม มพีระพุทธรปูปางสมาธปิระดษิฐานอยูห่นา้เจดยีท์ ัง้ 4 ดา้นพระพุทธรปูครอง
จวีรเรยีบไม่มรี ิว้ บนพระเศยีรไม่มขีมวดพระเกศาองคเ์จดยีท์ าดว้ยอฐิ และหนิมกีารสลกัลวดลายอยา่งสวยงามประกอบอยู่



 

  
 
 

บรเิวณฐานและผนังเป็นลายสงิโต คนแคระ ดอกไม ้และพนัธพ์ฤกษาตา่งๆทางดา้นเหนือมมีุขขนาดเล็กสรา้งปรากฎอยู ่
สนันิษฐานวา่สรา้งโดยพระเจา้นิสสงักมลัละเมเตมิขึน้ภายหลงั สว่นทวารบาลสลกัหนิทีอ่ยูด่า้นทศิตะวนัออกของเจดยีแ์ห่งนี้
เป็นทวารบาลทีส่ลกัไดง้ดงามทีส่ดุในศลิปะแบบโปโลนนารวุะ เป็นรปู   มนุษยน์าค(ผูช้ายมนีาคแผ่พงัพานอยูด่า้นหลงั) มอื
ซา้ยถอืดอกบวัมอื ขวาถอืหมอ้น า้แห่งความอดุมสมบูรณ(์ปูรณฆฏะ)และมคีนแคระ2 คนยนือยูส่องขา้งยกแขนขึน้ทัง้สอง
แขนอยูใ่นแผ่นสลกัหนิชิน้เดยีวกนัตรงกนัขา้มจะมอีาคารรปูสีเ่หลีย่มชือ่วา่ “ ฮาตะทาเค ”เคยเป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระ
เขีย้วแกว้ เพราะฉะน้ันลานแห่งนีจ้งึเรยีกวา่ลานพระเขีย่วแกว้ซึง่จะมกีลุม่โบราณสถานส าคญัรวม 12 แห่งมปีระตูทางเขา้
ทางทศิตะวนัออกมอีา่งน า้ขนาดยาวอยูห่น่ึงใบเอาไวล้า้งเทา้กอ่นจะขึน้ไปบนลานอนัศกัดิส์ทิธิ ์ฮาตะทาเคนีส้รา้งในสมยั
พระเจา้นิสสงักมลัละมกี าแพงหนิลอ้มรอบ ตวัวหิารก็สรา้งดว้ยหนิภายในเป็นหอ้งรปูสีเ่หลีย่มจตรุสัมพีระพุทธรยูนื 3 องค ์
ประดษิฐานอยูม่มุีขยืน่ออกมาทางดา้นหนา้ ทีผ่นังของมุขดา้นหนา้มอีกัษรจารกึเร ือ่งราวของพระเจา้นิสสงักมลัละและมี
ภาพหงสส์ลกัยาวเป็นแนวอยูด่ว้ย ประตทูางเขา้จะประดบัดว้ยรปูนักฟ้อนร านักดนตร ีท าจากปูนป้ันหนา้บนัไดทางขึน้จะมี
ทวารบาลและอฒัจนัทรอ์ยูด่ว้ย วหิารนีแ้ตเ่ดมิเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้บนเป็นไมไ้ดพ้งัไปหมดแลว้ น าทา่นเดนิทางไปยงั ดมับูลล่า 
(Dumbulla) ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ช ัว่โมง 

 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Habarana by Cinnamon  หรอืเทยีบเท่า (ดมับูลล่า) 

วนัที-่3 ดมับูล่า - มาเตเล - แคนดี ้ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน้ัน น าท่านชม วดัถ า้ดมับูลลา (Dambulla Cave Temple)  ที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 

ตัง้อยูบ่นเขาสงูประมาณ 500 ฟุต  ภายในถ า้ดมับูลลา ทีส่รา้งโดยพระเจา้วาลากมับา (วฏัฏะคามนีิอภยั) พระองค ์
ทรงเคยพ านักในถ า้ที่ดมับูลลา ชว่งที่พระองคเ์สด็จพลดัถิน่จากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตัง้หลกัก่อนที่จะ
รวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอกีคร ัง้หน่ึง ต่อมาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ด ้
ทรงสรา้งวหิารศลิาภายในถ า้ทีด่มับูลลานี ้ภายในมถี า้ทัง้หมด 5 ถ า้ดว้ยกนั แต่ละถ า้มขีนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนั
ออกไป มภีาพวาดพระพุทธรูปทีม่สีสีนังดงาม ชมพระเจดยีพ์ระพุทธรูปแกะสลกัหนิปางสมาธมิากมาย ประดษิฐาน
อยู่ท ั่วไปภายในถ า้ที่ประกอบดว้ยหอ้งหลายหอ้ง  ที่ส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ปรนิิพพาน ทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นยาวถงึ 49 เมตร  ถงึแมว้า่ถ า้จะมขีนาดเล็กเมือ่เทยีบกบัถ า้อืน่ๆ แตก็่ใหญพ่อจะ
บรรจุพระนอนไดอ้ย่างสบายๆ ดูแลว้ชา่งสวยงามยิง่นัก ถดัไปคอืถ า้ที ่2 เป็นถ า้ทีม่ขีนาดใหญ่ ภายในดูสวยงาม
แปลกตามากดว้ยองคเ์จดยีท์ีส่งูจากพืน้ถงึเพดานถ า้ นอกจากน้ันก็มพีระพุทธไสยาสน ์รวมถงึพระพุทธรปูมากมาย
ทัง้องคใ์หญ่องคเ์ล็กหลายสบิองคเ์รยีงรายอยู่รอบๆ ถ า้ และรปูป้ันกษตัรยิส์งิหล เดนิถดัไปตามระเบยีงทางเดนิเราก็
จะเจอกบัถ า้ที ่3 ที ่4 และที ่5 ตามล าดบั ซ ึง่แต่ละถ า้มพีระพุทธรปูใหญเ่ล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่รอ้ย



 

  
 
 

องค ์และทีเ่สรมิใหถ้ า้ท ัง้ 5 มคีวามวจิติรสวยงามน้ันก็คอื ภาพเขยีนสจีติรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็ม
พืน้ทีอ่ายุราว 800 ปีมาแลว้ โดยภาพเขยีนสเีหล่านีเ้ป็นเร ือ่งราวเกีย่วกบัพระพุทธเจา้ พระพุทธศาสนา พระพุทธ
ประวตั ิเหล่ามวลเทวดาประจ าแควน้ รวมถงึลวดลายทางพุทธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพกิุล ลงสสีนัสวยงามน่า
อศัจรรยย์ิง่นัก  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไป เมอืงแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิส์ิทธิแ์ละเมืองมรดกโลกทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขาที่ระดบัความสูง 

500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล มปีระชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่
เมืองมาตาเลทีข่ึน้ช ือ่ของศรลีงักา ชมสมุนไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก ้วานิลลา ไม ้
จ ันทน์ ลู ก จันท ร เ์ ทศ  ท่ า น
สามารถลองนวดศีรษะแบบศรี
ลงักาและเลอืกซือ้ยาอายุรเวทที่
มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลด
ความอว้น ยาก าจดัขนส่วนเกนิ 
ยาทาแกป้วดเมือ่ย น ้ามนัจนัทน ์
ช า ส มุ น ไพ ร  ฯ ล ฯ  ไ ด ้ต า ม
อั ธ ย า ศั ย  จ า ก น้ั น แ ว ะ ที่  
Noritake Factory Outlet 
จากน้ันชม โชวร์ะบ าพืน้เมอืง
ศรลีงักา ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัการระบ าพืน้เมอืงชดุต่างๆ น าท่านสู่ วดัพระเขีย้วแกว้ (Temple of the Tooth) 
กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระบรมสารรีกิธาตุพระทนัตธาตุเขีย้วแกว้ (Sacred Tooth 
Relic Temple) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ประดษิฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอกี 7 ช ัน้ เป็นทองค าทุก โดยปกติ
แลว้ผูท้ีม่าบูชาพระเขีย้วแกว้จะถวายดอกไมแ้ละบูชาอยูเ่พยีงช ัน้นอกเทา่น้ัน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม Cinnamon Citadel หรอืเทยีบเท่า (แคนดี)้ 

วนัที-่4 แคนดี ้- นูวาราเอลยิา B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านชม เมอืงแคนดี ้ไปยงัจุดชมววิ ซ ึง่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพราะสามารถมองเห็นเมอืง

แคนดีจ้ากมุมสูงได ้        ทั่วเมือง ทัง้อาคารบา้นเรอืน ทะเลสาบ วดัพระเขีย้วแกว้ รวมถึง Queen’s Hotel 
สไตลบ์รติิชโคโลเนียล หน่ึงในโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของศรลีงักา มีประวตัคิวามเป็นมากว่า 170 ปี จากน้ันไป 
ตลาดงานฝีมอืเมอืงแคนดี ้จากน้ันไป พพิธิภณัฑอ์ญัมณี ประเทศศรลีงักามชี ือ่เสยีงมาชา้นานในฐานะเป็น
เกาะแห่งอญัมณีมตี านานเล่าวา่ กษตัรยิโ์ซโลมอนไดส้่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านัลแกร่าชนีิแห่งชบีา้และ
ในทางประวตัศิาสตรก็์จารกึไวว้า่มารโ์คโปโลไดพ้รรณาถงึทบัทมิเม็ดใหญข่องกษตัรยิแ์ห่งศรลีงักา 



 

  
 
 

 

 
 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไป เมืองนู

ว า ร่ า เ อ ลิ ย า  “ เ มื อ ง
อ ัง ก ฤ ษ น้ อ ย แ ห่ ง ศ รี
ลงักา” โดยรถไฟ  เมือง
ที่ ต ั้ ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า ใ น
ประเทศศรลี ังกา หมายถึง 
" เมือ งบนที่ร าบ  (ตาราง
ทีด่นิ)" หรอื "เมอืงแห่งแสง" 
เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของ
เขตนูวาราเอลิยาซึ่งมีภูมิ
ทศันท์ีง่ดงามและภูมิอากาศ
อบอุ่น มีความสูง 1,868 ม. 
(6,128 ฟุต )  และถือ เ ป็น
สถานที่ส าคญัที่สุดส าหรบั
กา รผลิตชา ในศรีล ัง ก า 
Pidurutalagala ซึ่ ง เ ป็ น
ภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในศรลีงักา Nuwara Eliya เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่ามอีากาศอบอุ่นและเย็นสบายซึง่เป็นพืน้ทีท่ีย่อดเยีย่ม
ทีส่ดุในศรลีงักา   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Jetwing –St Andrews . หรอืเทยีบเท่า (นูวารา เอลยิา) 

วนัที-่5 นูวาราเอลยิา - โคลอมโบ  B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ ออกเดนิทางไป โคลอมโบ ระยะทาง 166 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

  
 
 

บ่าย น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ว ัด
กลัยาณีราชมหาวิหาร 
(Kelaniya Temple) ซึ่ ง
ชาวศรลีงักาเชือ่ว่าเมื่อกว่า 
2,500 ปีมาแลว้ พระพุทธเจา้
ทรงไดเ้คยเสด็จมาประทบัน่ัง
บนรตันบลัลงักท์องค า ณ วดั
แห่งนี ้และพระองคท์รงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นคร ัง้แรก
ยงัสถานที่นี ้ ที่น่ีมีตน้พระศร ี
มหาโพธิท์ี่ศ ักดิส์ิทธิ ์ที่ได ้
ปลูกจากกิง่ตอนของตน้พระ
ศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราชปุระ   
จากน้ันน าท่าน ชมเมือง      
โคลอมโบ ผ่านย่านธุรกจิส าคญั, ป้อมปราการ, ทีท่ าการต่างๆ ฯลฯ น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่หา้งโอเดลชอ้ปป้ิง
เซน็เตอร ์ศูนยร์วมแฟช ัน่ช ัน้น าของศรลีงักา แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทนัสมยัชือ่ดงัของโคลอมโบ  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 
 

วนัที-่6 โคลอมโบ - กรุงเทพฯ B L D 
01.15 น. ออกเดนิทางไป กรุงเทพฯ โดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง 30 นาท ี
06.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ (ขาเขา้ช ัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ... 

****************************** 
หมายเหต ุ: 

1) เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2) บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 



 

  
 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม: ศรลีงักา 6 วนั 4 คนื  

ก าหนดวนัเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. / 7-12 ก.พ. 

20-25 ม.ีค. / 11-16 เม.ย. 

1-6 พ.ค. 

29,900.- 5,500.- 

หมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป)เดนิทางต ัง้แต ่15-20 ท่านขึน้ไป 

การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วี
ซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว ่า 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่ส่งหลกัฐานการ
โอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
1.6. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

 



 

  
 
 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง

บรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอื
จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิตาม
สถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่
คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

 
 
13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ 

คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจาให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น
กรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการตดั

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอีกคร ัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 



 

  
 
 

 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะน าใหนั้กท่องเทีย่ว
เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทาง
เพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)      
ความรบัผดิชอบ 
       ทางบรษิทัฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ ๆ   พรอ้มทัง้โรงแรม บรษิทัจดัน าเทีย่วตลอดจนแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
เพือ่ใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่ว  จะไม่รบัผดิชอบใดๆ  ต่อการไดร้บับาดเจ็บ สูญหาย    เสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ซึง่อาจเกดิขึน้ เน่ืองจาก
ความล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ อุบตัเิหตุ ภยัทางธรรมชาต ิเหตุสุดวสิยั การปฏบิตัติามค าสั่งเจา้พนักงานของรฐั การนัดหยุดงาน ปัญหา
ทางการเมอืง 
 

 
 
 

           


