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รหสัโปรแกรม : 16261  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

9 – 11 พฤจกิายน 2562 11,911 3,000 UL 20 

7-9 ธนัวาคม 2562 12,921 3,000 UL 20 
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นมสัการพระเขีย้วแกว้ ณ ประเทศศรลีงักา  3  วนั  

ชม วดัเกา่แก ่“วดัคงคาราม” และ “วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร”  

สมัผสัวฒันธรรมและวถิชีวีติชาวศรลีงักา...ชมเมอืงโคลอมโบและเมอืงแคนดี ้

เดนิทางโดยสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์ UL 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิบนัดารานายเก (ศรลีงักา) – เมอืงแคนดี ้– ซติ ีท้วัรเ์มอืงแคนดี ้   

06.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W ประต ู9 สาย

การบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

09.10 น.  เหนิฟ้าสู่ ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิศรลีังกันแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่UL403 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 

ชม.) 

11.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีังกา ชือ่ทางการ สาธารณรฐั

สงัคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักา  เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอนิเดยีตอนเหนือ นอกชายฝ่ังตะวันออก

เฉียงใตข้องอนุทวปีอนิเดยี ชือ่ในอดตีไดแ้ก่ ลังกา ลังกาทวปี สงิหลทวปี และ ซลีอน ซึง่เป็นชือ่ทีใ่ชใ้นสมัย

อาณานคิมจนถงึ พ.ศ. 2517 มพีรมแดนทางทะเลตดิต่อกับอนิเดยีทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือและมัลดฟีสท์าง

ทศิตะวันตกเฉียงใต ้ เวลาทอ้งถิน่ประเทศศรลีังกาชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. น าทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและ

รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้(Kandy) ตัง้อยูบ่นยอดเขาเหนอืระดับน ้าทะเล 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกของ

ประเทศศรลีังกา เดมิเรยีกว่า ‘ศริวิัฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขันธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรยีก ‘ขันธะ’ หมายถงึกองหนิ

หรอืภเูขา เมือ่ต่างชาตเิขา้ครองเมอืงขันธะ จงึออกส าเนียงตามฝร่ังว่า แคนดหิรอืแคนดี ้เมอืงแคนดี ้เป็นทีต่ัง้

ของดาลาดา มาลกิาวา หรือ วัดพระเขีย้วแกว้ (Sri Dalada Maligawa) ซึง่ประดษิฐานพระทนต์ของ

พระพุทธเจา้ เป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของพุทธศาสนาในประเทศศรลีังกา วัดวาอาราม ในเมอืงนี้

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนกิชน มพีธิอีัญเชญิพระเขีย้วแกว้เขา้ร่วมขบวนแห่ทุกปี เป็นสถานทีจั่ด

งานเทศกาล “เประแหระ” เรยีกไดว้า่แคนดี ้เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิส์ าหรับพทุธศาสนกิชนในศรลีังกาและทั่วโลก 

นอกจากนี้ยังมีบา้นเรือนแบบเก่าอยู่มาก ทัง้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานีรถไฟ,โรงแรม

,โรงพยาบาล อากาศเย็นสบายตลอดปี มแีมน่ ้าไหลผา่น มทีะเลสาบทีส่วยงาม  

น าทา่นชม ทะเลสาบแคนดี ้(Kandy Lake)  ทะเลสาบที่กวา้งใหญ่และ

เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงแคนดี ้ทีม่ชีาวบา้นมาออกก าลัง

กายทุกวัน ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใกลก้ับวัดพระเขี้ยวแกว้ จึงเป็นที่นิยม

ส าหรับชาวเมอืงทีจ่ะแวะมา น าท่านชม เมอืงแคนดี ้ผ่านชมสถานีรถไฟ,

จัตุรัสและหอนาฬกิากลางใจเมอืง,เทวาลัย,โบสถ์ครสิต์,มัสยติ แวะให ้

ท่านชอ้ปป้ิง รา้นอัญมณี สนิคา้ที่ท ารายไดใ้หป้ระเทศศรีลังกา เชญิชม

และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  RIVENDELL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงแคนดี ้– วดัพระเขีย้วแกว้ (Temple Of The Tooth) – โรงงานผลติชากริากาม่า – สวน

สมุนไพร – เมอืงโคลอมโบ – วดัคงคาราม – วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร – ซติ ีท้วัรเ์มอืงโคลอมโบ – 

สนามบนิบนัดารานายเก (ศรลีงักา) 

เชา้มดึ น าท่านเดนิทางสู ่ วัดพระเขีย้วแกว้(Temple Of The Tooth) หรอื วัดศรี

ดาลาดา มาลกิาวา วัดในพระพทุธศาสนานกิายเถรวาท(สยามวงศ)์ ตัง้อยู่

รมิทะเลสาบแคนดี ้เมอืงแคนดี ้ประเทศศรลีังกา ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

(พระบรมสารรีกิธาตุพระทันตธาตุเบือ้งล่างขวาของพระพุทธเจา้) เมอืง

แคนดีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกของยเูนสโก วัดพระเขีย้ว

แกว้ สรา้งโดยพระเจา้วิมลธรรมสุรยิะที่ 1 พระมหากษัตรยิ์ในราชวงศ์

สดุทา้ยของประเทศศรลีังกาในปี พ.ศ. 2138 โดยวัดตัง้อยูใ่นพืน้ที่ๆ  เคย

เป็นสว่นหนึง่ของพระราชวังโบราณ เนือ่งจากความเชือ่ของชาวสงิหลทีเ่ชือ่ว่าผูท้ีรั่กษาพระเขีย้วแกว้ไวย้อ่มถอื

ว่ามสีทิธชิอบธรรมในการปกครองอาณาจักรมาแต่โบราณ  ปัจจุบันวัดพระเขีย้วแกว้ เป็นวัดทีอ่ยูใ่นความดูแล

ของพระมหาสงัฆนายก สยามวงศ ์ซึง่มอียูส่องฝ่าย คอื ฝ่ายมัลลวัตตะ (คามวาส)ี และอัสคริยิะ (อรัญวาส)ี ซึง่

จะแบ่งกันปกครองรักษาพระเขีย้วแกว้สลับกันทุกปี โดยพระเขีย้วแกว้ประดษิฐานในพระสถูปประดับอัญมณี

ขนาดใหญ่ซอ้นกันหลายชัน้ ภายในพระคันธกุฎวีหิารทีม่กีารป้องกันรักษาเขม้งวดทัง้จากกองก าลังทหารซึง่

ประจ าการทีว่ัดและพระสงฆ ์ซึง่พระสงฆจ์ะกระท าพุทธบชูาเป็นประจ าทุกๆ วันในชว่งเชา้ เทีย่งและเย็น  เชญิ

ทา่นกราบนมสัการพระเขีย้วแกว้เพือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม โรงงานผลติชากริากามา่ (Giragama Tea Factory) โรงงานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในศรลีังกา ใหท้า่นได ้

เยีย่มชมกระบวนการการผลติ ชมสวนชาดูวธิกีารปลูก,เก็บเกีย่ว ชาชัน้ดทีีเ่ป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของศรี

ลังกา เชญิท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่านแวะชม สวนสมุนไพร ของขึน้ชือ่ของชาวศรลีังกา ชม

สมุนไพรพื้นเมอืง อบเชย,กานพลู,กระวาน,โกโก ้ฯลฯ เลอืกชมเลือกซือ้ผลติภัณฑท์ีส่กัดจากสมุนไพรตาม

อธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงโคลัมโบ (Colombo) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและ

เป็นเมืองหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลังกา  มีประชากร 

642,163 คน โคลัมโบมาจากชือ่ภาษาสงิหลเดิมว่า โกโลน

โตฏะ (Kolon thota) ซึง่แปลว่า "ท่าเรอืรมิแมน่ ้าแกฬณ"ิ หรอื โก

ละ-อมัพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลวา่ "ทา่เรอืทีม่ตีน้มะมว่ง" โคลัมโบเป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิชายฝ่ังทะเล ท า

ใหใ้นสมัยโบราณจงึมพีวกพ่อคา้จากต่างประเทศ เชน่ อาหรับ,สเปน,โปรตุเกส มาทีโ่คลัมโบ เพือ่มาท าธุรกจิ

คา้ขายกับประเทศศรีลังกา สนิคา้ซึง่เป็นทีต่อ้งการมากในสมัยทีช่าวสงิหลยังไม่ไดป้ลูกชา ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ 

โดยเฉพาะกานพล ูเป็นเครือ่งเทศทีเ่ป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุอนัดับหนึง่ของตา่งประเทศและชว่งประเทศศรลีังกา

ไดต้กเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษเมือ่ พ.ศ. 2339 นัน้ ท าใหโ้คลัมโบได ้

กลายเป็นศูนยก์ลางการตดิต่อคา้ขายและอังกฤษไดม้าก่อสรา้งอาคาร

และจัดวางผังเมอืงใหโ้คลัมโบ ท าใหก้รุงโคลัมโบมบีรรยากาศคลา้ยกรุง

ลอนดอนในประเทศอังกฤษ มถีนนทอดผ่านกลางเมอืงโคลัมโบและสอง

ขา้งถนนนั้นเป็นที่ตัง้ของสถานที่ราชการ ลักษณะตัวอาคารคลา้ยกับ

อาคารในประเทศองักฤษ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2138
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) วัดของนกิายสยามวงศ ์ตัง้อยูท่ีก่รุงโคลัมโบ เป็นวัด

ทีม่ศีลิปะผสมผสานระหวา่ง ศรลีังกา,อนิเดยี,ไทย,จนี  สรา้งขึน้เมือ่ปีพ.ศ.2428 (ค.ศ.1885) จากพ่อคา้ชาวศรี

ลังกาซือ้ทีด่นิจากแขกมวัรเ์พือ่สรา้งวัดและมปีระชาชนทีศ่รัทธารว่มบรจิาคเป็นยคุทีช่าวพทุธในศรลีังกาตอ้งการ

ฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนา เป็นที่ตัง้โรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทติยแ์ห่งแรกของศรลีังกา ภายในวัดมพีระอุโบสถ

กลางน ้าไวส้ าหรับประกอบพธิอีปุสมบท มกีารจัดพธิบีชูาพระพุทธเจา้เชา้เย็นตามประเพณีของชาวศรลีังกา มี

ของเกา่ของโบราณจ านวนมากจัดเป็นพพิธิภณัฑเ์พือ่เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มพีระปางสมาธแิละพระยนืองค์

ใหญ่,เจดยีส์ขีาว,ตน้โพธิใ์หญ่,โรงเลีย้งชา้ง ปัจจุบันมพีระพุทธรูปทีบ่รจิาคโดยชาวไทยประดษิฐานอยู่บรเิวณ

อโุบสถเป็นจ านวนมาก เชญิทา่นชมภายในวัดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านสู ่วัดเกลาณียะราชมหาวหิาร (Kelaniya Raja Maha Viharaya) วัดเกา่แกส่มัยพุทธกาล ห่างจากกรุง

โคลัมโบประมาณ 13 กม.ทางทศิเหนือ วัดแห่งนี้มคีวามส าคัญต่อชาว

พุทธศรีลังกาเพราะเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระ

อรหันตท์ีเ่ป็นสาวกอกี 500 รูปไดเ้คยเสด็จมายังวัดแห่งนี้หลังจากตรัสรู ้

ได ้8 ปีในวันวสิาขบูชาเมือ่ 2,500 ปีตามค าเชญิของเจา้ผูค้รองแควน้

กลัยาณี ซึง่เป็นพญานาคนามวา่ มณีอคัขกิะ(King Maniakkhika) บรเิวณ

วัดมพีระเจดยีท์รงระฆงัคว ่าสขีาวขนาดใหญซ่ึง่ชาวศรลีงักาเชือ่วา่เป็นพระ

เจดยีท์ีบ่รรจพุระแทน่บลัลังคท์ีอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เคยมาประทับ นมสัการพระพุทธรูปทีใ่ตต้น้โพธิ์

ทีถู่กตอนกิง่มาจากตน้พระศรมีหาโพธิเ์มอืงอนุราธปุระ กิง่เบือ้งขวาของตน้พระศรมีหาโพธิท์ีพ่ระพุทธเจา้ทรง

ตรัสรูจ้ากประเทศอนิเดยี อสิระขอพร,สวดมนตต์ามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดนิชมบรเิวณวัดมพีระ

พุทธไสยาสน์,พระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ,ภาพวาดเกีย่วกับพุทธประวัต,ิรูปเทพเจา้และการผสมผสาน

ศลิปะแขนงตา่งๆ เดนิชมจนถงึเวลานัดหมาย. 

 น าท่านเที่ยวชม เมอืงโคลอมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลกึการประกาศอสิระภาพ Independence Memorial 

Hall  สรา้งขึน้เพือ่เป็นสัญญาลักษณ์ของศรลีังกาทีไ่ดรั้บเอกราชจากอังกฤษเมือ่ปี พศ. 2491 หลังจากทีเ่ป็น

อาณานคิมของตา่งชาตมิาเกอืบ 500 ปี ในการสรา้งอาคาร นายรัฐมนตร ีSenanayaka ของศรลีังกา ตอ้งการให ้

เป็นอาคารทีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์ไปตลอดกาล และปัจจุบันบรเิวณสวนโดยรอบจะเป็นทีพ่ักผ่อน ออก

ก าลังกายของชาวโคลอมโบ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัทีส่าม สนามบนิศรลีงักา – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)                                                           

01.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีังกา เพือ่กลับสูป่ระเทศไทย 

โดยสายการบนิศรลีังกนัแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ........................................... 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทาง
ไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 



 

                                                      

8 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณา
ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ 

ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางใน
บางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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