
 

รหสัโปรแกรม : 17688 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

   ศรีลงักา 4 วนั 3 คืน  

ประเทศน่าเท่ียวท่ีสุดปี 2019 โดย  โลนลี แพลนเน็ต นิตยสารท่องเท่ียวช่ือดงั  !  

ชมเทศกาลศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ “เพราเฮรา”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเท่ียวบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก SL 230 ดอนเมือง (DMK) บนัดารานายาเก (CMB) 07.30 09.30 

วนัท่ีส่ี SL 231 บนัดารานายาเก(CMB) ดอนเมือง (DMK) 10:30 16.00 

หมายเหตุ : ราคารวมอาหารบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท (กรุป๊ไซต ์16 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน  

พกัหอ้งคู่ 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

25 ก.ค.-28 ก.ค. 63 24,900 4,500 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีส่วนลดเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาไมร่วม คา่ธรรมเนียมและคา่บริการ วีซา่ศรีลงักา 1,500 บาทตอ่ทา่นส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  

(เรียกช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 

ราคาไมร่วม ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ข ัน้ต ่า USD20 ตอ่ทา่นตลอดการเดินทาง 

ราคาไมร่วม ทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ข ัน้ต ่า 400 บาท ตอ่ทา่นตลอดการเดินทาง 



วนัแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) - พินนาวาลา 

                แคมป์ชา้งพินนาวาลา – แคนด้ี - ระบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน 

 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอินท่ี อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบิน  Thai Lion Air (SL) 

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

 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบนัดารานัยเก-โคลมัโบ ประเทศศรีลงักา Thai Lion Air (SL)            

เท่ียวบินท่ี 230 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม 

และกระเป๋าสมัภาระถือข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

09.30 น. ถึง สนามบินดารานยัเก-โคลมัโบ (เวลาท่ีประเทศศรีลงักา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสมัภาระ และศุลกากร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ายตอ้นรับ

บริเวณสนามบินจากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั พินนาวาลา 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางไปเย่ียมชม แคมป์ชา้งพินนาวา

ลา (Pinnawala Elephant  Orphanage) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาที)  ซ่ึงเป็นศูนยเ์ล้ียง

ชา้งก าพร้าท่ีศรีลงักา เป็นสถานท่ีคุณจะไดส้ัมผสักบั

ความน่าต่ืนตาต่ืนใจของฝุูงชา้งจ านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่น

แคมป์ พรอ้มทัง้โอกาสท่ีจะไดเ้ลน่สนุก เพลิดเพลินไปกบั

การใหอ้าหาร นั่งชมเหลา่ชา้งอาบน ้าและเลน่สนุกท่ีลานขา้งแมน่ ้า หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั

ไปยงั เมืองแคนด้ี (KANDY) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) เมืองแคนด้ี ในภาษา

สิงหลเรียกวา่ เสนกาทาลกะ มหานุวาระ แตเ่ดิมไทยเรียกวา่ ศิริวฒันบรี หรือ สิงหข์ณัฑน์คร เป็นเมือง

ศูนยก์ลางบริหารส่วนจงัหวดัภาคกลางของศรีลงักา ตัง้อยูบ่นท่ีราบสูงระหวา่งหุบเขา เกือบจะเป็น       

จุดสนใจกลางของเกาะ อยูห่่างจากเมืองโคลมัโบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ในอดีตเคยเป็นเมือง

หลวงเกา่แคนดีมีพ้ืนท่ี 1,940 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และศาสนาพุทธ                        

มีความส าคญัคือ มีวดัพระเข้ียวแกว้ตัง้อยูใ่นเมืองน้ี สินคา้ส าคญัของเมืองคือ ชา และโกโก ้มีการท านา

แบบข ัน้บนัได จึงเป็นแหลง่เกษตรกรรมท่ีส าคญัแหง่หน่ึง 

น าทา่นชมการแสดง “ระบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” หรือ Kandyan dance โชว ์ ประมาณ             

1 ชัว่โมง เป็นการแสดงพ้ืนเมืองของเมืองแคนด้ี ท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศศรีลงักา โดยระบ าแคนด้ี             

มีล ักษณะของการแสดงแบบเขม้แข็ง มีการตีลังกา ผสมผสานกับกายกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี               

ประเภทกลอง เป็นหลกั เนน้การดนตรีในจงัหวะสนุกสนาน ครึกคร้ืน นอกจากนั้น คุณยงัจะไดช้ม

ความสวยงามขอบชุดแตง่กายท่ี มีเอกลกัษณ ์ท่ีมีสีสนั และมีวสัดุท่ี  มีเสียง พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยสง่เสียง

สอดคลอ้งไปกบัดนตรีประกอบการแสดง 

 

 

 

   

 

 

 

 



ค า่   บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั   The Tourmaline Hotel , Kandy ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง      แคนด้ี-วดัพระธาตุเข้ียวแกว้-ดมับุลลา-วดัถ ้าดมับุลลา-แคนด้ี- ชมขบวนแห่เพราเฮร่า 

น าทา่นเขา้ชม วดัพระธาตุเข้ียวแกว้ (Temple of the 

Tooth Relic) ทุกทา่นกรุณาแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นั้น  

วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐาน พระทนัตธาตุ ขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้หรือ ท่ีรูจ้กักนัในนาม พระ

บรมธาตุเขี้ ยวแกว้ เพียงองคเ์ดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์

โดยมีหลกัฐานรองรับความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์

มหาวงศ ์ดว้ยวา่พระทนัตธาตุหลงัจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์นับตัง้แตพุ่ทธ

ศตวรรษท่ี 9 พระเขี้ ยวแกว้ได ้ประดิษฐานอยูบ่นแผน่ดินแหง่น้ีมาโดยตลอด มิเคยถูกน าออกไปไว ้ณ 

สถานท่ีอ่ืนเลย หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัเพ่ือรบัประทานอาหารเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้            บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่ ดมับุลลา (ระยะทางประมาณ  

73.8 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)             

น าท่านชม “วดัถ ้าดัมบุลลา” (Dambulla Cave 

Temple)ทีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ .ศ.2534 

สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา หรือพระเจา้วฏัคามณีอภยั 

พระองคท์รงเคยพ านักในถ า้ท่ีดมับูลลา ชว่งท่ีพระองคเ์สด็จ

พลดัถ่ิน                จากเมืองอนุราชปุระ เพ่ือเป็นการตัง้หลกักอ่นท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนั

อีกครัง้หน่ึง  



 

  ตอ่มาเม่ือพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัข้ึนครองราชย ์จึงไดก้ลบัมาสรา้งวิหารศิลาภายในถ า้ 

ท่ีดมับูลลาแห่งน้ี ภายในมีถ ้าท ัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนัออกไป ทัง้ 5 ถ ้า                    

มีพระพุทธรูปประดิษฐานทัง้หมด 153 องครู์ปปั้นกษัตริย ์3 องค ์และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนา

ฮินดูอีก 4 องค ์   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแคนด้ี  ผา่นชม สวนสมุนไพร ท่ีไดร้วบรวมปลูกไวม้ากมาย อาทิ                   

ตน้อบเชย ตน้กระวาน ตน้กานพลู ตน้จนัทน์ ตน้โกโก ้ตน้วานิลลา ตน้ชา กาแฟ ตะไคร ้เป็นตน้ พรอ้มมีป้าย

บอกสรรพคุณก ากบั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญน าชมและอธิบายเป็นภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑต์า่งๆ      

จากสมุนไพรจากธรรมชาติแทป้ลอดสารเจือปนจ าหน่าย ผลิตภณัฑท่ี์ข้ืนช่ือของสวนสมุนไพรในเมือง 

Matale ท่ีข้ึนช่ือ เชน่ น ้ายาปลูกผมสกดัจากน ้ามนัพะพรา้วคิงสโ์คโคนัท หรือน ้ายาสมุนไพรแกโ้รคไขขอ้

เส่ือม โดยในอดีตเกาะลงักา เป็นเมืองท่ีสง่ออกสมุนไพรสูป่ระเทศทางยุโรปและตะวนัออกกลางท่ีส าคญัแหง่

หน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

  

 

  หลงัจากนั้นกลบัเขา้สู ่The Tourmaline Hotel และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเขา้ร่วม เทศกาลเพราเฮรา ( Esala Perahera) หรือพิธีแหพ่ระเขี้ ยวแกว้ ณ Queens hotel 

corridor ทุกทา่นกรุณาแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นัน้ งานเฉลิมฉลองทางศาสนาท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดของประเทศ

ศรีลงักาท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก ถูกจดัข้ึนท่ี  

 

 

 



 

 

เมืองแคนด้ี เมืองมรดกโลกของศรีลงักา เมืองซ่ึงเคยเป็นท่ีมัน่สุดทา้ยของกษัตริยสิ์งหล เทศกาลน้ีถูกจดั

ข้ึนทุกปี เป็นเทศกาลท่ีจดัเพียงปีละครั้ง และจดัติดตอ่กนัมาตัง้แตส่มยัอดีตกาล เป็นเวลาตอ่เน่ือง

ยาวนานหลานศตวรรษเน่ืองจากเป็นท่ีต ัง้ของดาลาดา มาลิกาวา หรือ วดัพระเขี้ ยวแกว้ (Sri Dalada 

Maligawa) ซ่ึงประดิษฐานพระทนตข์องพระพุทธเจา้ในพิธีมีชา้งร่วมขบวนกวา่ 100 เชือก ประชาชน

เดินพาเหรด กวา่ 1,000 คน หลงัจากนั้นน าทา่นกลบัโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

ท่ีพกั   The Tourmaline Hotel , Kandy ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม      โคลมัโบ-วดักลัยาณีราชมหา วิหาร-วดัคงคาราม-มสัยิดแดง-ซิต้ีทวัร-์ชอ้ปป้ิง-เนกอมโบ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  จ า ก นั้ น น า คณ ะ เ ดิ น ท า ง สู่  “ ก รุ ง โ ค ลัม โ บ ” 

(Colombo)  เ มื อ งหลว งขอ งป ร ะ เ ท ศ ศ รี ลัง ก า 

(ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง 

45 นาที) โคลมัโบ มาจากช่ือภาษาสิงหลเดิมวา่ โคลา

อมับาโทตา (Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือ

ท่ีมีตน้มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกส

ดดัแปลงช่ือน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแก ่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั  

โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส าคญัในปัจจุบนั เป็นเมืองใหญท่ี่สุดของประเทศศรีลงักา มี

อาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลมัโบวา่ “โคลอม

บา” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท าใหโ้คลมัโบได ้

กลายเป็นศูนยก์ลางการติดตอ่คา้ขาย 



จากนั้นน าทา่นชม “วดักลัยาณีราชมหาวิหาร” 

(Kelaniya Temple) ซ่ึงชาวศรีลงักาเช่ือวา่เม่ือ

กวา่ 2,500 ปี มาแลว้พระพุทธเจา้ไดเ้คยเสด็จมา

ประทบันั่งบนรัตนบลัลงัก ์ ทองค าท่ีวดัแห่งน้ี และ

พระพุทธเจา้ไดท้รงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้ง

แรกยงัสถานท่ีน้ี จึงไดมี้การก่อพระเจดียค์รอบ

บลัลงักท์องค านั้นไว ้ภายในวิหาร มีภาพเขียน

แสดงเร่ืองราวตา่งๆทางพระพุทธศาสนามากมาย ใหท้า่นไดช้ม 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม“วัดคงคาราม” (Gangaramaya 

Temple) อนัเป็นท่ีสงัฆกรรม ชมรูปปั้นสลกัปูนอนั

สวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่ง

แรกของศรีลังกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชยัสีเหลืองสดใสและประกอบไป

ดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม นอกจากนั้น ท่ีวดัน้ี

ยงัมีอาคารท่ีเก็บรกัษาโบราณวตัถุและส่ิงมีคา่ตา่งๆมากมายทางศาสนา 

ชม มสัยิดแดง (Jami UL-Alfar Mosque) มสัยิดแดง

น้ีมีความสูง 6 ชัน้  สรา้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1909 ตัง้อยูใ่นยา่น

เมืองเกา่ Pettha ในกรุงโคลอมโบ เมืองหลวงของประเทศ

ศรีลงักา ซ่ึงชาวมุสลิมในศรีลงักายงัคงใชม้สัยิดแห่งน้ีใน

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงปัจจุบ ันน้ี

ลกัษณะของมสัยิดแห่งน้ีจะมีการผสมผสานศิลปะแบบ

อินโดมุสลิมและแบบโกธิค ท าใหเ้กิดเป็นสถาปัตยกรรม      



ท่ีดูสวยงามและแปลกตามากๆ ประกอบกบัการใชสี้ทามสัยิดท่ีไมเ่หมือนกบัท่ีอ่ืน คือใชสี้แดงและสีขาว

สลบักนัเป็นลายขวางมองดูแลว้เหมือนกบัลูกกวาดท่ีมีสีสนัสดใสเลยทีเดียว นั่นจึงเป็นเหตุผลใหม้สัยิด

แหง่น้ีกลายเป็นจุดถา่ยรูปเช็กอินท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากของกรุงโคลอมโบ 

น าท่านซิต้ีทวัรช์มเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคารท่ี

ร ะ ลึกการประกาศ อิสระภาพ Independence  

Memorial  Hall สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัญาลกัษณข์อง

ศรีลงักาท่ีไดร้ับเอกราชจากองักฤษเม่ือปี พศ. 2491 

หลงัจากท่ีเป็นอาณานิคมของตา่งชาติมาเกือบ 500 ปี 

ในการสรา้งอาคาร นายรฐัมนตรี Senanayaka ของ ศรี

ลงักา ซ่ึงตอ้งการใหเ้ป็นอาคารท่ีทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตร์ไปตลอดกาล และปัจจุบนับริ เวณสวน

โดยรอบจะเป็นท่ีพกัผอ่น ออกก าลงักายของชาวโคลอมโบ 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี โอเดล Odel Fashion Store ซ่ึงเปรียบเหมือนสว่นหน่ึงของมืองโคลอม โบ มีการ

เปรียบเทียบวา่หากไมไ่ดไ้ปชอ้ปท่ี Odel เหมือนเดินทางไมถึ่งโคลอมโบ ท่ีน่ีมีสินคา้ทุกอยา่ง ท ัง้ขายปลีกและ

สง่ รา้นอาหารญ่ีปุ่น รวมทัง้อาหารท่ีน าเขา้จากตา่งประทศและช็อปป้ิงท่ีรา้น Laksala ซ่ึงเป็นรา้นสินคา้

ทอ้งถ่ินของประเทศศรีลงักา ซ่ึงรัฐบาลรับสินคา้มาจากหมูบ่า้นท่ีผลิตงานหตัถกรรม คุณภาพดี และ

ราคาไมแ่พง ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ไมว่า่จะเป็น ส้ือผา้บาติก ผา้ป่าน ผา้ลินิน ช่า้งไม ้พวงกุญแจ ชาทุก

ชนิด เคร่ืองเทศ น ้ามนัมะพรา้ว ของแตง่บา้น เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ King Coconut Restaurant 

ท่ีพกั   Beacon Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วนัท่ีส่ี  เนกอมโบ-โคลมัโบ-(สนามบินบนัดารานยัเก)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

07.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินบนัดารานยัเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ SL231 กลบัสูก่รุงเทพฯออก 

10.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เท่ียวบินท่ี SL 231 

  (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม และกระเป๋า

สมัภาระถือข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

16.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั****  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o มาตรฐานท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตรฐานทอ้งถ่ินของประเทศศรีลงักา ระดบั 4 ดาว ซ่ึงอาจมีความแตกตา่ง

จากระดบัสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ัน ๆ ได ้เชน่ ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

o กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้นักทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบิน 

LION AIR (SL) (กระเป๋าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองน ้าหนักไมเ่กิน 

20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี)  

 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียว, คา่เขา้ชม

สถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ, บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น 



 ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ USD20 ต่อท่าน  

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 400 บาท ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ วีซ่าศรีลงักา 1,500 บาทต่อท่านส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย 

(เรียกช าระพรอ้มเงินคา่มดัจ า สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกั

ในโรงแรมทุกแหง่ หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปสง่ท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือใหบ้ริการ ข ัน้ต ่า 1 

USD หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และ

ปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 1 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนา

หนงัสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลงในเลม่พาสปอร์ต,    

หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ าท ัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 



o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

 

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ี                 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท               

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่งข ัน้ต ่าของจ านวนท่ีก  าหนด หรือทางบริษัทยินดีคืนเงิน            

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืน

ใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จกบั

บริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ

กอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหน้า 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ท ัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่น้ัน 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะ

โรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมา

พบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได ้

เทา่น้ัน) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์น้ันๆ ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก 

บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ี



เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย

การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีสดัสว่นไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแตส่ายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎของสายการบินนั้น ๆ หรือสูงสุดตามกฎขอ้บงัคบัของ ไออาตา้ เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้ห ้

ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ท ัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้

ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุก

ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและระวงั

ทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงัน้ัน

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

*************************************************************************** 



 


