
 

 

 

 

 

 

Amazing Sri Lanka World Heritage 
รายการทอ่งเทีย่วมรดกโลก 4 แหง่ ณ ประเทศศรลีังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

ถ า้ดัมบูลลา – สิกิริยา – แคนดี ้– พระเขีย้วแก้ว – กอลล ์- โคลัมโบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอืนมีนาคม - พฤศจกิายน 2566    
พิเศษรวม    ทัวรต์ุ๊กตุ๊ก ชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล ์



 

 

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

06.00 น. ตอ้นรบัท่านผูม้ีเกียรติที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า........ โรว.์......... 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง
เอกสารและสมัภาระของท่านก่อนขึน้เคร่ือง 
(ให้ท่านน าพาสปอรต์เล่มปัจจุบัน และใบฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ติดตัวไปด้วย) 

08.55 น. โดยสายการบินศรีลังกันแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ UL403 (บรกิารอาหารเชา้และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
     ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาท ี
      เวลาที่ศรีลงักา ชา้กว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกลช้ายฝ่ังตะวนัออกเฉียง
ใตข้องอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตไดแ้ก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใชใ้นสมยัอาณา
นิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยงัคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจุบนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความเจริญ
ทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยมาชา้นาน ดงันัน้เราจึงสามารถพบเห็นศิลปะ
ทางโบราณสถานที่เก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผ่านขัน้ตอนสนามบินและศลุกากรแลว้  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาทีส่นามบิน 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่า (ใชเ้วลาประมาณ  4 ชั่วโมง) สูว่ัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave 

Temple)  ที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้
ดมับลูลา ที่สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองคท์รงเคยพ านกัในถ า้ที่ดมับลูลา ช่วงที่
พระองคเ์สด็จพลดัถิ่นจากเมืองอนรุาชปรุะ เพื่อเป็นการตัง้หลกัก่อนที่จะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอีก
ครัง้หนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวิหารศิลาภายใน
ถ า้ที่ดมับลูลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ดว้ยกนั แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปที่มีสีสนังดงาม ชมพระเจดียพ์ระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไป
ภายในถ า้ที่ประกอบดว้ยหอ้งหลายหอ้ง  ที่ส  าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปปาง



 

ปรินพิพาน ที่แกะสลกัจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  ถึงแมว้่าถ า้จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แต่ก็
ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนไดอ้ย่างสบายๆ ดแูลว้ช่างสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ที่ 2 เป็นถ า้ที่มีขนาดใหญ่ 
ภายในดสูวยงามแปลกตามากดว้ยองคเ์จดียท์ี่สงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน ์
รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องคใ์หญ่องคเ์ล็กหลายสิบองคเ์รียงรายอยู่รอบๆ ถ า้ และรูปป้ันกษัตรยิส์ิงหล 
เดินถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถ า้ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามล าดบั ซึ่งแต่ละถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่
เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยองค ์และที่เสริมใหถ้ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือ  
ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ที่อายรุาว 800 ปีมาแลว้ โดยภาพเขียนสีเหลา่นี ้
เป็นเรื่องราวเก่ียวกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนา พระพทุธประวติั เหลา่มวลเทวดาประจ าแควน้ รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศิลป์ เช่น ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามน่าอศัจรรยย์ิ่งนกั แลว้เดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
     พกัที่ Fresco Water Villa, Sigiriya หรือในระดบัเดียวกนั  

วันทีส่อง (2)   สิกิริยา – ภูเขาสิงหโ์ต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอัญมณี – โชวร์ะบ าพืน้เมือง 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงหโ์ต (Lion Rock) มรดกโลก สรา้งโดยกษัตริยก์สัสปะ

สมยัศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแลว้ ซึ่งอาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรยท์ี่สดุของศรีลงักา เนื่องจากเคยมี
สิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเขา้ ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็น
หินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ไดเ้รียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมัน เหมือนกอ้นหินยกัษ์วาง
อยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบๆ ดา้น มีความสูงจากพืน้ 370 เมตร และดา้นบนมีลกัษณะ
แบน ดรูวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยกัษ ์บนยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีต สวนดอกไมพ้รอ้มสระว่ายน า้ มีถ า้ที่ผนังถ า้ที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปดว้ยภาพวาดเก่าแก่
ที่สุดที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ ้าให้
 เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึ่งมีสีสนัสดใส ละเอียดอ่อน 

หลงัจากนัน้เดนิทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล 

สิกิริยา 



 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัที่สวนสมนุไพร 
บ่าย น าท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึน้ชื่อของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก ้

วานิลลา ไมจ้นัทน ์ลกูจนัทรเ์ทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทที่มีสตูร
มานบัพนัปี เช่น ยาลดความอว้น ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแกป้วดเมื่อย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้
ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้น าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับ
ความสูง 500 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และน าท่านชอ้ปป้ิงที่ 
ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาชา้นานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีต านานเล่าว่า กษัตริย์
โซโลมอนไดส้่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านัลแก่ราชินีแห่งชีบา้และในทางประวัติศาสตรก์็จารึกไวว้่า
มารโ์คโปโลไดพ้รรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริยแ์ห่งศรีลงักา 
จากนัน้น าท่านชมโชวร์ะบ าพืน้เมืองศรีลังกา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ าพืน้เมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะการ
แสดงชุดลุยไฟ     หลงัจากโชวจ์บ น าท่านเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกั  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัที่ Oak-Ray Regency, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั  

วันทีส่าม (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – สวนพฤกษศาสตรเ์พราเดนียา - วัดกัลยาณี – เบนโตต้า 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระ

บรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี ้ยวแก้ว  (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่



 

ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองค าทุก โดยปกติแลว้ผูท้ี่มาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไมแ้ละบชูาอยู่เพียงชัน้นอกเท่านัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเขา้สูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแลว้ 

พระพทุธเจา้ทรงไดเ้คยเสด็จมาประทบันั่งบนรตันบลัลงักท์องค า ณ วดัแห่งนี ้และพระองคท์รงเทศนโ์ปรดชาว
สิงหลเป็นครัง้แรกยังสถานที่นี ้ท่ีน่ีมีตน้พระศรีมหาโพธิ์ท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีไดป้ลูกจากก่ิงตอนของตน้พระศรีมหา
โพธิ์ท่ีเมืองอนรุาชปรุะ จากนัน้เดินทางสูท่ี่พกัรมิมหาสมทุรอินเดีย 

19.00 น.   รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัที่ The Palms Hotel, Bentota หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั  
                                

วันทีส่ี่ (4)        กอลล ์– วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล ์–  โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดคงคาราม  
                          –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล ์เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลงักา 
เป็นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลังกาครัง้แรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์
แล้ว น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ที่
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเคยเสด็จ ในครัง้นัน้พระองค์
ได้สรา้งจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ให้ท่านได้นั่ ง 
รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล ์(30 นาที) ที่มีบา้นเรือนแบบตะวันตกโบราณ  
แลว้แวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถกูสรา้งโดย
ชาวดตัส ์เมื่อศตวรรษท่ี 17 และปัจจบุนัหอนาฬิกาไดม้ีการบรูณะและซ่อมแซมใหด้ใูหม่และทนัสมยัขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคลัมโบ(Colombo)  เมืองที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้ง

ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสรา้งทางวฒันธรรม ผสมผสานดว้ยความสวยงามของธรรมชาติที่ยงัคงความ
สมบรูณ ์ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชมรฐัสภาเก่าแก่ในป้อมปราการ ผ่านชมอนสุาวรีย์
วีรชน และผ่านชมสสุานกลางเมือง แลว้น าท่านเดินทางสู ่วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวดั
ของนิกายสยามวงศ ์เป็นสถานที่ตัง้โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ์ห่งแรกของประเทศศรีลงักา  มีพระ
ประทานองคใ์หญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ดา้นหลงัของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาด
ใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนบัไม่ถว้น และมีคนไทยไม่นอ้ยที่นิยมน ามาถวายเป็นพทุธบูชาใหก้บัวดัแห่งนี ้ 



 

ที่นี่เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บ พระบรมสารีริกธาต ุ(พระเกศาธาต)ุ พระธาต ุพระพทุธรูปล า้ค่า จากนานาประเทศ 
เช่น พระพทุธรูปองคเ์ล็กที่สดุในโลก พระหยกขาว พระทบัทิมแดง พระแกว้มรกตจ าลอง และยงัมีตน้พระศรี
มหาโพธิ์ท่ีศกัดิส์ิทธิ์ แลว้ผ่านชม พระอโุบสถกลางน า้ (สีมามาลากา) ของวดัแห่งนี ้
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร ์ศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของศรีลงักา แหล่งชอ้ปป้ิง
สินคา้ทนัสมยัชื่อดงัของโคลอมโบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.   รบัประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคารจีน  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

 

วันทีห้่า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบินศรีลงักนัแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ UL402 น าท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
    ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 35 นาท ี
     เวลาที่เมืองไทย เรว็กว่า ศรีลงักา 1.30 ชั่วโมง 
06.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเขา้ชัน้ 2) โดยสวสัดิภาพ 
 

  ☺ ❖ ☺ ❖ ☺ ❖ ☺❖ ☺❖ ☺  
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา  
ใชส้  าเนาพาสปอรต์เลม่ที่จะเดินทางไปศรีลงักาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 
 



 

หมายเหตุ 
ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนอย่างนอ้ย 2 เข็มแลว้เท่านัน้ 
หากฉีดวคัซีนไม่ครบ 2 เข็ม ท่านตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. ในการเขา้เมืองศรีลงักา 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 

ระเบียบการและเงือ่นไข 
รายการท่องเทีย่วมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่าย (ราคาเร่ิมต้น) ส าหรับคณะส่วนตัว มีหัวหน้าทัวรไ์ทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
    เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ ์– พฤศจิกายน 2566  
     

จ านวนคนในคณะ 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
เด็กเตียงคู่ 

ห้องเดี่ยวเพ่ิม 

4 – 8 มี.ค. 2566 
3-7 มิ.ย.2566 
31 ก.ค.-5 ส.ค.2566  
8 -12 ก.ย. 2566 
21-25 ต.ค. 2566 
11-15 พ.ย. 2566 

31,500 4,500.-  

 
ราคานีเ้ดินทางตั้งแต่ 8 – 10 ท่านขึน้ไป 

หมายเหตุ  : 1.  ราคานีเ้ป็นราคาเร่ิมต้น หากท่านก าหนดวันเดินทางแล้ว ขอความกรุณาส่งหน้าพาสปอรต์เพ่ือ 
    ท าการจองตั๋วและยืนยันราคาให้ท่าน (ถา้ท่านจองใกล้ๆ  อาจจะมีสว่นต่างค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่ม 
    ในวนัที่ท่านเดินทาง) 
2.  ผูเ้ดินทางตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 แลว้ อย่างนอ้ย 2 เข็ม หากไม่ฉีดวคัซีนตอ้งแสดงผลตรวจ  
     RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
3.  ราคานีไ้ม่สามารถใช้ได้กับช่วงเทศกาลแห่พระเขีย้วแก้วทีเ่มืองแคนดี ้(22 ก.ค. – 2 ส.ค. 2566) 
4.  รายการนีไ้ม่แจกกระเป๋า 

 
ราคานีร้วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรีลงักนัแอรไ์ลน ์(UL) 
      คิดที่ใบละ 10,000 บาท หากราคาตั๋วเครื่องบินเกินจากนี ้จะมีค่าส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม 

2. ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว) ในโรงแรมที่ระบใุนรายการ หรือ    



 

    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 
  3. อาหารตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
  4. ค่าทศันาจร ค่ารถรบัสง่ระหว่างสนามบินและโรงแรม 
   5. ค่าผ่านประตเูขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
  6. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศศรีลงักา ท่านละ 50 USD 

7. ค่าประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)  
    เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ของไทยวิวฒันป์ระกนัภยั แผน Asia Siver รวมประกนัโควิดระหว่างการเดินทาง 

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. ค่าหนงัสือเดินทาง หรือ ต่ออายหุนงัสือเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศของบคุคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ โทรสาร, อินเตอรเ์น็ต, ค่าซกัรีด 
 4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบารแ์ละชมภาพยนตรช์่องพิเศษภายในหอ้งพกั 

5. ค่าน า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.) 
 6. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าเช่าอปุกรณกี์ฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น พนกังานขบัรถ และผูช้่วยคนขบั  
    อัตรารวม 1,000 บาท ตอ่ทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ใหห้วัหนา้ทวัรท์ี่สนามบินสวุรรณภมูิ) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
การจองทัวร ์ 1. แจง้ชื่อ-นามสกลุผูเ้ดินทาง ใหก้บัทางบรษิัทฯ เพื่อท าการส ารองที่นั่ง  
  2. ช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท เก็บทนัทีหลงัจากการท าการจอง พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงิน  
  3. สง่หนา้พาสปอรต์เลม่ที่ใชเ้ดินทาง เพื่อท าวีซ่าออนไลน ์
          (หากลกูคา้มีการเปลี่ยนเล่มพาสปอรต์หลงัจากท่ีท าวีซ่าแลว้ ลกูคา้จะตอ้งท าวีซ่าใหม่อีกครัง้ –  
                              มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 
  4. ช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 
เงือ่นไข 

1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 15,000 บาท ที่เหลือช าระก่อนออกเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
2.  ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดร้บัประทานอาหารและไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งเงินหรือบรกิารสว่นท่ีขาดไปได ้



 

3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ขา้ประเทศ หรือไม่ปรากฏ
ตวัวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

4.  รายการท่องเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
       5.1 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระท่านละ 15,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระท่านละ 20,000 บาท 
            5.3 ยกเลิกนอ้ยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท 
2.  เพื่อความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือติดตวัขึน้เครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9” 
3.  เพื่อความปลอดภยัไรก้งัวล กรุณาอย่าน าของมีค่าติดตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรกัษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตดัเล็บ หรือของที่มีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเด็กเลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไมข้ีดไฟ น า้มนั สเปรย ์หรือของเหลว อาทิ เหลา้ แชมพ ู
โลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ที่มีลกัษณะใกลเ้คียง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบรษิัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ   พรอ้มทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเที่ยวตลอดจน
แหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยว  จะไม่รบัผิดชอบใดๆ  ต่อการไดร้บับาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เนื่องจากความลา่ชา้การยกเลิกเที่ยวบิน อบุติัเหต ุภยัทางธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การปฏิบติั
ตามค าสั่งเจา้พนกังานของรฐั การนดัหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง 

❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ 


