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นมสัการพระเขีย้วแกว้ ณ ประเทศศรลีงักา 4 วนั 2 คนื 

สูว่ดัเกา่แก ่“วดัคงคาราม” และ “วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร”  

สมัผสัวฒันธรรมและวถิชีวีติชาวศรลีงักา...ชมเมอืงโคลอมโบและเมอืงแคนดี ้

เดนิทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี FD 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

คา่ยืน่วซีา่ศรลีงักา 2,000 บาท : หนา้พาสปอรต์และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิบนัดารานายเก (ศรลีงักา) – กรงุโคลมัโบ      

17.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

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

20.20 น.  เหนิฟ้าสู ่ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD140 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.) 

22.20 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 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโคลัมโบ (Colombo) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและ

เป็นเมืองหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลังกา มีประชากร 

642,163 คน โคลัมโบมาจากชือ่ภาษาสงิหลเดมิว่า โกโลน

โตฏะ (Kolon thota) ซึง่แปลวา่ "ทา่เรอืรมิแมน่ ้าแกฬณ"ิ หรอื โก

ละ-อัมพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่าเรือที่มตีน้

มะม่วง" โคลัมโบเป็นเมืองที่อยู่ตดิชายฝ่ังทะเล ท าใหใ้นสมัยโบราณจงึมีพวกพ่อคา้จากต่างประเทศ เช่น 

อาหรับ,สเปน,โปรตเุกส มาทีโ่คลัมโบ เพือ่มาท าธรุกจิคา้ขายกบัประเทศศรลีังกา สนิคา้ซึง่เป็นทีต่อ้งการมากใน

สมยัทีช่าวสงิหลยงัไมไ่ดป้ลกูชา ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ โดยเฉพาะกานพล ูเป็นเครือ่งเทศทีเ่ป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ

อันดับหนึง่ของต่างประเทศและชว่งประเทศศรลีังกาไดต้กเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษเมือ่ พ.ศ. 2339 นัน้ ท าให ้

โคลัมโบไดก้ลายเป็นศูนย์กลางการตดิต่อคา้ขายและอังกฤษไดม้าก่อสรา้งอาคารและจัดวางผังเมืองให ้

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
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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โคลัมโบ ท าใหก้รุงโคลัมโบมบีรรยากาศคลา้ยกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มถีนนทอดผ่านกลางเมอืง

โคลัมโบและสองขา้งถนนนัน้เป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการ ลักษณะตัวอาคารคลา้ยกบัอาคารในประเทศองักฤษ  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GREAT SOUTHERN HOTEL COLOMBO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง กรุงโคลอมโบ – วดัคงคาราม – วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร – ซติ ีท้วัรเ์มอืงโคลอมโบ – ชอ้ปป้ิงหา้ง

โอเดล – เมอืงแคนดี ้   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) วัดของ

นกิายสยามวงศ ์ตัง้อยูท่ีก่รุงโคลัมโบ เป็นวัดทีม่ศีลิปะผสมผสาน

ระหว่าง ศรีลังกา,อนิเดีย,ไทย,จีน  สรา้งขึน้เมื่อปีพ.ศ.2428 

(ค.ศ.1885) จากพอ่คา้ชาวศรลีังกาซือ้ทีด่นิจากแขกมวัรเ์พือ่สรา้ง

วัดและมีประชาชนที่ศรัทธาร่วมบรจิาคเป็นยุคที่ชาวพุทธในศรี

ลังกาตอ้งการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา เป็นทีต่ัง้โรงเรยีนพุทธศาสนา

วันอาทติยแ์ห่งแรกของศรลีังกา ภายในวัดมพีระอุโบสถกลางน ้า

ไวส้ าหรับประกอบพธิอีปุสมบท มกีารจัดพธิบีชูาพระพุทธเจา้เชา้

เย็นตามประเพณีของชาวศรลีังกา มขีองเกา่ของโบราณจ านวนมากจัดเป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ชม มพีระปางสมาธแิละพระยนืองค์ใหญ่,เจดยีส์ขีาว,ตน้โพธิใ์หญ่,โรงเลี้ยงชา้ง ปัจจุบันมพีระพุทธรูปที่

บรจิาคโดยชาวไทยประดษิฐานอยูบ่รเิวณอโุบสถเป็นจ านวนมาก เชญิทา่นชมภายในวดัตามอธัยาศัย จนถงึเวลา

นัดหมาย. 

น าท่านสู่ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร 

(Kelaniya Raja Maha Viharaya) วัด

เก่าแก่สมัยพุทธกาล  ห่ า งจากกรุ ง

โคลัมโบประมาณ 13 กม.ทางทศิเหนือ 

วัดแห่งนี้มีความส าคัญต่อชาวพุทธศรี

ลั งกา เพราะ เชื่อ ว่ าองค์สมเ ด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้และพระอรหันต์ที่เป็น

สาวกอกี 500 รูปไดเ้คยเสด็จมายังวัด

แห่งนี้หลังจากตรัสรูไ้ด ้8 ปีในวันวสิาขบู

ชาเมื่อ 2,500 ปีตามค าเชญิของเจา้ผูค้รองแควน้กัลยาณี ซึ่งเป็นพญานาคนามว่า มณีอัคขิกะ(King 

Maniakkhika) บรเิวณวัดมพีระเจดยีท์รงระฆังคว ่าสขีาวขนาดใหญ่ซึง่ชาวศรลีังกาเชือ่ว่าเป็นพระเจดยีท์ีบ่รรจุ

พระแทน่บลัลังคท์ีอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เคยมาประทับ นมสัการพระพุทธรูปทีใ่ตต้น้โพธิท์ีถู่กตอนกิง่

มาจากตน้พระศรีมหาโพธิเ์มอืงอนุราธปุระ กิง่เบือ้งขวาของตน้พระศรีมหาโพธิท์ี่พระพุทธเจา้ทรงตรัสรูจ้าก

ประเทศอนิเดีย อสิระขอพร,สวดมนต์ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดนิชมบรเิวณวัดมพีระพุทธ

ไสยาสน์,พระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ,ภาพวาดเกีย่วกับพุทธประวัต,ิรูปเทพเจา้และการผสมผสานศลิปะ

แขนงตา่งๆ เดนิชมจนถงึเวลานัดหมาย. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเที่ยวชม เมืองโคลอมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการ

ประกาศอสิระภาพ Independence Memorial Hall  สรา้งขึน้

เพือ่เป็นสัญญาลักษณ์ของศรลีังกาทีไ่ดรั้บเอกราชจากอังกฤษ

เมือ่ปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็นอาณานิคมของต่างชาตมิา

เกอืบ 500 ปี ในการสรา้งอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka 

ของศรีลั งกา  ต อ้งการให เ้ ป็นอาคารที่ท รงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตร ์ไปตลอดกาล และปัจจุบันบรเิวณสวนโดยรอบจะ

เป็นทีพ่ักผ่อน ออกก าลังกายของชาวโคลอมโบ จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งโอเดล (Odel Shopping 

Center) ซึง่เปรยีบเหมอืนสว่นหนึง่ของมอืงโคลอมโบ ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าของศรลีังกา แหล่งชอ้ปป้ิงทันสมัย

ของเมอืงโคลอมโบ อสิระเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีม่มีากมายตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

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
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พระพุทธเจา้ เป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของพุทธศาสนาในประเทศศรลีังกา วัดวาอาราม ในเมอืงนี้

ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนกิชน มพีธิอีัญเชญิพระเขีย้วแกว้เขา้ร่วมขบวนแห่ทุกปี เป็นสถานทีจั่ด

งานเทศกาล “เประแหระ” เรยีกไดว้า่แคนดี ้เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิส์ าหรับพทุธศาสนกิชนในศรลีังกาและทั่วโลก 

นอกจากนี้ยังมีบา้นเรือนแบบเก่าอยู่มาก ทัง้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานีรถไฟ,โรงแรม

,โรงพยาบาล อากาศเย็นสบายตลอดปี มแีมน่ ้าไหลผา่น มทีะเลสาบทีส่วยงาม  

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  OAK-RAY CITY  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงแคนดี ้– วดัพระเขีย้วแกว้ (Temple Of The Tooth) – ซติีท้วัรเ์มอืงแคนดี ้– โรงงานผลติชากิ

รากามา่ – สนามบนิศรลีงักา – สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ)                                                           
เชา้มดึ น าท่านเดนิทางสู ่ วัดพระเขีย้วแกว้(Temple Of The Tooth) 

หรอื วัดศรดีาลาดา มาลกิาวา วัดในพระพุทธศาสนานกิายเถร

วาท(สยามวงศ)์ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบแคนดี ้เมอืงแคนดี ้ประเทศ

ศรลีังกา ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (พระบรมสารรีกิธาตุพระทันต

ธาตุเบือ้งล่างขวาของพระพุทธเจา้) เมอืงแคนดี้ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลกของยเูนสโก วัดพระเขีย้วแกว้ สรา้ง

โดยพระเจา้วิมลธรรมสุริยะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์

สุดทา้ยของประเทศศรลีังกาในปี พ.ศ. 2138 โดยวัดตัง้อยู่ใน

พืน้ที่ๆ  เคยเป็นส่วนหนึง่ของพระราชวังโบราณ เนื่องจากความ

เชือ่ของชาวสงิหลทีเ่ชือ่ว่าผูท้ีรั่กษาพระเขีย้วแกว้ไวย้อ่มถอืว่ามสีทิธชิอบธรรมในการปกครองอาณาจักรมาแต่

โบราณ  ปัจจุบันวัดพระเขีย้วแกว้ เป็นวัดทีอ่ยูใ่นความดูแลของพระมหาสังฆนายก สยามวงศ ์ซึง่มอียูส่องฝ่าย 

คอื ฝ่ายมัลลวัตตะ (คามวาส)ี และอัสคริยิะ (อรัญวาส)ี ซึง่จะแบง่กันปกครองรักษาพระเขีย้วแกว้สลับกันทุกปี 

โดยพระเขีย้วแกว้ประดษิฐานในพระสถปูประดับอญัมณีขนาดใหญซ่อ้นกนัหลายชัน้ ภายในพระคันธกฎุวีหิารทีม่ี

การป้องกนัรักษาเขม้งวดทัง้จากกองก าลังทหารซึง่ประจ าการทีว่ัดและพระสงฆ ์ซึง่พระสงฆจ์ะกระท าพุทธบชูา

เป็นประจ าทุกๆ วันในชว่งเชา้ เทีย่งและเย็น  เชญิท่านกราบนมัสการพระเขีย้วแกว้เพือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเอง

และครอบครัว  จากนัน้น าทา่นกลับสูท่ีพ่ัก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ทะเลสาบแคนดี ้(Kandy Lake)  ทะเลสาบที่กวา้ง

ใหญ่และเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงแคนดี ้ทีม่ ี

ชาวบา้นมาออกก าลังกายทุกวัน ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใกลก้ับวัด

พระเขีย้วแกว้ จงึเป็นทีน่ยิมส าหรับชาวเมอืงทีจ่ะแวะมา น าท่าน

ชม เมอืงแคนดี ้ผ่านชมสถานีรถไฟ,จัตุรัสและหอนาฬกิากลาง

ใจเมือง,เทวาลัย,โบสถ์ครสิต์,มัสยติ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง 

รา้นอญัมณี สนิคา้ทีท่ ารายไดใ้หป้ระเทศศรลีังกา ใหท้่านไดช้ม

และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย น าท่านชม สวนสมุนไพร ของขึน้ชือ่

ของชาวศรลีังกา ชมสมนุไพรพืน้เมอืง อบเชย,กานพลู,กระวาน,โกโก ้ฯลฯ เลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีส่กัด

จากสมนุไพรตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  

น าทา่นเยีย่มชม โรงงานผลติชากริากามา่ (Giragama Tea Factory) โรงงานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในศรลีังกา ใหท้่าน
ไดเ้ยีย่มชมกระบวนการการผลติ ชมสวนชาดูวธิกีารปลูก,เก็บเกีย่ว ชาชัน้ดทีีเ่ป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ศรลีังกา เชญิทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย.   

   น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตบิันดารานายเก (Bandaranaike) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3.20 

ชม. ใหท้่านไดอ้สิระพักผ่อนชมบรรยากาศสองขา้งทางตามอัธยาศัย ผ่านชมวถิชีวีติชาวเมอืง จนเดนิทางถงึ

บรเิวณสนามบนิ 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร    

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

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%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%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
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23.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีังกา เพือ่กลบัสูป่ระเทศไทย 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD141 

 
วนัทีส่ ี ่ สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ)                                                           

04.25น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ........................................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมีตัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซีา่ 2,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 น ิว้ (พืน้หลงัขาว)  
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
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เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน

ต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่า

ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

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

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา 
 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)............................................................................................... ................................................... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   (ภาษาไทย).......................................................................................................... ........................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ………………………  
3. รูปพรรณ/ต าหนิ.......................................................................สีผิว………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา........... 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม............................................................................................................................. ................... 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบุ............................................................................................................................. ...................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสมัพนัธ์..................................................................................................................................................................  
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต  าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์........................... เบอร์โทรท่ีท างาน.................................... เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.....................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ).......................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. ..................... 
การศึกษา...........มธัยมศึกษา ม.3/ม.6...........ปริญญาตรี............. ปริญญาโท.................อ่ืนๆ………………10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่ ........................เคย
........................ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศ กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกล่าสุด 
11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัให้ครบถว้น...................................................... 

 
 


