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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
เดอืนกมุภำพนัธ ์2562 วนัที่ 20-24 

เดอืนมีนำคม 2562  วนัที่ 06-10 / 27-31 

เดือนเมษำยน 2562  วันที่ 03-07/10-14/24-28  

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู - เมืองโคลมัโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม 

- ชอ้ปป้ิงหา้งโอเดล (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ 10 โลว ์

W เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินศรีลงักนัแอรไ์ลน ์โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ือง

เอกสำรและสมัภำระของท่ำนกอ่นขึน้เคร่ือง (ใหท้่ำนน ำพำสปอรต์เลม่ปัจจบุนัตดิตวัไปดว้ย) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


09.05 น. ออกเดินทำงสู ่บนัดำรำนำยเก ประเทศศรีลงักำ โดยสำยกำรบินศรีลงักนัแอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี 

UL403 (บริกำรอำหำรเชำ้และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที เวลำท่ีศรี

ลงักำ ชา้กว่าเมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

วดักลัยาณี ราชมหาวิหาร  

 

 

 

10.55 น. ถึง สนำมบินนำนำชำตบินัดำรำนำยเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักำ (Sri Lanka) หรือชื่อ

ทำงกำรว่ำ สำธำรณรฐัสงัคมนยิมประชำธิปไตยศรีลงักำ เป็นประเทศเกำะในมหำสมทุรอินเดียใกล้

ชำยฝัง่ตะวันออกเฉียงใตข้องอนทุวีปอินเดีย ชื่อในอดตีไดแ้ก ่ลงกำ ลงักำทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซ่ึง

เป็นชื่อที่ใชใ้นสมยัอำณำนคิมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยงัคงใชใ้นบำงโอกำส ปัจจบุนัคือ ศรีลงักำ 

เป็นประเทศท่ีมีควำมเจริญทำงดำ้นศำสนำวัฒนธรรม และมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศไทยมำชำ้นำน 

ดงันัน้เรำจึงสำมำรถพบเห็นศิลปะทำงโบรำณสถำนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพทุธศำสนำมำกมำย หลงัผำ่นขัน้ตอน

สนำมบินและศลุกำกรแลว้ ใหท้่ำนไดแ้ลกเงนิรปีูศรีลงักำท่ีสนำมบินและรบัซิมกำรด์ศรีลงักำจำกไกด์

ทอ้งถ่ิน 

กลางวนั          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 



 

วดักลัยาณี ราชมหาวิหาร  

เขำ้สกักำระ “วัดกลัยำณี รำชมหำวิหำร” (Kelaniya Raja Maha Vihara) ตำมพงศำวดำรมหำวงศข์องชำว

ศรีลังกำ กล่ำวว่ำ ใน พรรษำท่ี 8 หลงัจำกตรัสร ู ้พระพทุธเจำ้เสด็จมำเทศนโ์ปรดพญำ นำคำท่ีบริเวณ

วัดกลัณียำแห่งนี ้ตอ่มำ ไดม้ีกำรสรำ้งพระเจดียข์นำด ใหญ่ทรงระฆงัคว ำ่ำสงู 30 เมตร  

ชมวิวรมิทะเลบนรถไฟ 

อีกหนึ่งไฮไลท์ น ำทกุท่ำนนัง่รถไฟชมควำมงดงำมของทะเล ในโคลัมโบ พรอ้มเก็บควำมประทับใจ จำก

สถำนที Mount Lavinia Station to Kollpety train Station ใชเ้วลำ 30 นำทีโดยประมำณ 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ Galle Face เป็นสวนสำธำรณะริมทะเลขนำด 5 เฮกตำร ์ซ่ึงยำว 500 เมตร (1 ,600 

ฟุต) ตำมแนวชำยฝัง่ในใจกลำงเมืองโคลมัโบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัคงคาราม 

น ำคณะเดินทำงสู่ “วัดคงคำรำม” Gangaramaya Temple ภำยใน พระอโุบสถประดิษฐำนพระพทุธรปูปำง

มำรวิชัยสีเหลืองสดใส และประกอบไปดว้ยภำพจิตรกรรมฝำผนังอันงดงำมนอกจำกนัน้ ท่ี วัดนี้ยังมี

อำคำรตำ่ง ๆ ท่ีเก็บรกัษำโบรำณวัตถแุละสิ่งมีคำ่ตำ่ง ๆ มำกมำยทำงศำสนำ ชอ้บป้ิง 

 

 

 

 

 

 



กรงุโคลอมโบ” (Colombo)  

ชมเมือง “กรงุโคลอมโบ” (Colombo) ซ่ึงมำจำกชื่อภำษำสิงหลเดิม ว่ำ โคลำอัมบำโทตำ (kola-amba-

thota) แปลว่ำ ท่ำเรือท่ีมีตน้ มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชำวโปรตเุกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็น เกียรติ

แก ่คริสโตเฟอร ์โคลมับสั โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขต เศรษฐกิจส ำคญัในปัจจบุนั เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศศรีลังกำ มีอำณำเขตติดชำยฝั่งมหำสมทุรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร ชำวสิงหล

เรียกโคลมัโบว่ำ “โคลอมบำ” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักำไดต้กเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นัน้ 

ท ำใหโ้คลัมโบไดก้ลำยเป็นศนูย์กลำงกำรติดต่อคำ้ขำยและอังกฤษไดม้ำก่อสรำ้ง อำคำรและจัดวำงผัง

เมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั ณ โรงแรม Pearly City hotel or similar 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสองของการเดินทาง     เมืองแคนด้ี - แคมป์ชา้งพินนาวาลา - วดัพระเขี้ยวแกว้ -      

                              ชมระบ าแคนเด้ียน (B/L/D) 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองแคนด้ี น ำท่ำนขึน้ส ูร่ถโคช้ปรบัอำกำศเพ่ือเดินทำงสู ่เมืองแคนดี (Kandy) จำกนัน้น ำท่ำนสู ่เมือง 

แคนดี้ เดินทำงไปสมัผสักบัฝูงชำ้งขนำดใหญ่ท่ีเมืองพินนำวำลำ (Pinnawala) ที่ซ่ึงคณุจะไดส้นกุสนำนไป

กบักำรป้อนอำหำรเหลำ่ชำ้ง เรียนรูวิ้ธีกำรเลี้ยงดชูำ้งและตกตะลึงไปกบัจ ำนวนของชำ้งที่เคยทีมำกกว่ำ 

10,000 เชือก 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วดัพระเขี้ยวแกว้  

หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระเขี้ยวแกว้ ( Temple of the sacred tooth relic of Buddha) หรือ วัดมัลลิกำ 

ดำลดำ แห่งเมืองแคนดี ประเทศศรีลงักำ อันเป็นสถำนท่ีประดิษฐำน พระทันตธำตขุององคส์มเด็จพระ

สัมมำสัมพทุธเจำ้หรือท่ีร ูจ้ักกันในนำม พระบรมธำตเุขี้ยวแกว้ เพียงองคเ์ดียวท่ีปรำกฏบนโลกมนษุย ์

โดยมีหลกัฐำนรองรับควำมถกูตอ้งตรงตำมพระคมัภีรม์หำวังศำ ชำวศรีลงักำตำ่งถวำยควำมเคำรพตอ่

พระทันตธำตอุย่ำงสงูสดุ โดยเชื่อกันว่ำหำกเมื่อใดพระเขี้ยวแกว้ถกูน ำออกนอกเกำะลังกำแลว้จะน ำภัย

พิบตัมิำสูป่ระเทศชำต ิ 

 

 

 

 

 



น ำท่ำนเขำ้ชม ระบ ำแคนเดี้ยน (Kandyan Dance) ซ่ึงเป็นกำรแสดงพ้ืนเมืองของชำวศรีลังกำ เชื่อกนัตำม

ค ำบอกเล่ำว่ำกำรร่ำยร ำระบ ำแคนเดี้ยน มีตน้ก ำเนิดมำจำกคนทรงชำวอินเดียผูซ่ึ้งเดินทำงไกลมำยัง

ดินแดนสิงหลเพื่อประกอบพิธีกรรมแกอ้ำกำรเจ็บป่วยของกษตัริยซ่ึ์งเชื่อกนัว่ำเกิดจำกมนตด์ ำของรำชินี

องคแ์รกนำม“วิชำญำ” และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมร่ำยร ำแลว้ อำกำรเจ็บป่วยของกษตัริยก็์หำยเป็นปลิด

ท้ิง ท ำใหก้ำรร่ำยร ำระบ ำแคนเดี้ยนนีก้ระจำยออกไปทัว่ทกุสำรทิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั ณ โรงแรม Oakray City hotel or similar 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัท่ีสามของเดินทาง      โรงงานผลิตใบชา – พิพิธภณัฑเ์ต่า - Maadu River Boat Safari 

                                   Stilting fishing ชมวิถีการตกปลา - Beach (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงงานผลิตใบชา Giragama 

น ำท่ำนเย่ียมชม โรงงำนผลิตชำ (Giragama Tea Factory) 

โรงงำน ท่ี เก่ำแก่ ท่ี ส ุด ในศรีลังกำ ให้ท่ ำนได้เย่ียมชม

กระบวนกำรกำรผลิต ชมสวนชำดวิูธีกำรปลกู ,เก็บเกี่ยว 

ชำชั้นดีท่ีเป็นสินคำ้ส่งออกท่ีมีชื่อเสียงของศรีลังกำ เชิญ



ท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศัย.  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

Stilting fishing ชมวิถีการตกปลา 

 

 

 

 
 

 

จำกนัน้ อิสระใหท้กุท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศัย ตำมแนวชำยหำด พรอ้มกบั ธรรมชำตท่ีิสดุยำกที่จะลืม 

Stilting fishing ชมวิถีการตกปลา 
น ำท่ำนชมท่ีสดุของศรีลงักำและซ่ึงนำ่จะเป็นเพียงท่ีเดียวใน

โลก ตอ้งยกใหก้ับกำรตกปลำบนเสำกลำงทะเล หรือ stilt 

fishing มีเพียงไม่กี่เมืองทำงใตข้องประเทศท่ีจะพบเห็นกำร

ตกปลำในลักษณะนี้ ชำวบำ้นมักจะอำศัยบริเวณริมทะเล 

และมีวิถีชีวิตเรียบง่ำย อปุกรณ์ท่ีใชใ้นกำรตกปลำพบเห็น

ไดท้ัว่ไป ชำวประมงจะนัง่อยู่บนเสำกลำงทะเลใกลโ้ขดหิน

หรือแนวประกำรัง เหนือน ำ้ 2 เมตร มีท่ีนัง่ไวเ้ป็นคำนฉำก 

มือหนึ่งจับคันเบ็ดตกปลำ อีกมือหนึ่งและขำขำ้งหนึ่งจะ

เหนี่ยวเสำไว ้เป็นภำพท่ีหำชมไดย้ำกขึ้นทกุวันเนื่องจำก

กำรเขำ้มำของกำรประมงสมยัใหม่ 



ภำยใตโ้รงแรมตดิแนวชำยหำด   

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Club Koggala hotel or similar  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง    ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ - ป้อมปราการโบราณป้อมกอลล ์   (B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

ออกเดินทางเพ่ือไปชมความงามของปลาวาฬ  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น ำท่ำนสู่เมือง Galle ศรีลังกำ เมืองเล็กๆ ริมมหำสมทุรอินเดีย เมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์ท่ีหลำกหลำย 

เมืองท่ีครบครัน ทั้งรำ้นคำ้ รำ้นขำยของท่ีระลึก รำ้นอำหำรนำนำชำติ รำ้นคำเฟ่เก๋ๆ ท่ำมกลำงอำคำร

บำ้นเรือนสไตลด์ตัชส์วยๆ Galle Fort ป้อมปรำกำรโบรำณป้อมกอลล ์ ในอ่ำว Galle บนชำยฝัง่ตะวันตก

เฉียงใตข้องศรีลังกำถกูสรำ้งขึ้นครั้งแรกในปี 2131 โดยชำวโปรตเุกส เป็นประวัติศำสตร์มรดกทำง

โบรำณคดีและสถำปัตยกรรมมรดกอนสุำวรีย์ซ่ึงแมห้ลังจำกกว่ำ 423 ปีท่ีผ่ำนมำรักษำรปูลักษณ์ท่ี

สวยงำมเนือ่งจำกกำรบรูณะอย่ำงกวำ้งขวำงท ำโดยกรมโบรำณคดีของศรีลงักำ 

 

 

 

 

Whale watching ชมปลาวาฬ – มิรสิสา 

ออกเรือไปชมครอบครัวสัตว์ทะเล ทั้งวำฬสีน ้ำเงิน 

โลมำและเตำ่ ในมหำสมทุรอินเดีย ที่จะปรำกฏตวัใหค้ณุ

เห็น เรือจะออกเร่ิมตั้งแต่เชำ้ตร ู่และขึ้นอยู่กับสภำพ

อำกำศในแต่ละวัน นักท่องเที่ยวจะออกเรือไปในทะเล

โดยใชเ้วลำประมำณ 2-3 ชัว่โมงในกำรชมปลำวำฬ 

โดยสถำนที่ที่ดีที่สดุในกำรชมปลำวำฬคือที่ชำยฝัง่เมอืง

มริิสสำและที่เมอืงตรินโกมำลี 

**หมายเหต ุการดวูาฬข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศของ

ในแต่ละวัน หากวันท่ีท่านไปไม่ได้เห็นวาฬ ทาง

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการ**ชดเชยทวัรส์ว่นต่าง 



 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทกุท่านเตรยีมตวัส ู ่ส ูส่นามบินบนัดารานยัเก กรงุโคลอมโบ เพ่ือท าาการเช็คอินโหลดกระเป๋า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  สนามบินบนัดารานยัเก  - ประเทศไทย                                    

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย

ค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั**** 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท และ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถ 

ท่าน 800 บาท ส าหรบัค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพึงพอใจของท่าน 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง 

หากผ ูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวน 15 ท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เท่ียวบิน UL402 

06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 



     ก าหนดการเดินทาง 

     วนัท่ี 20-24                 กมุภาพนัธ ์2562 

     วนัท่ี 06-10 / 27-31  มีนาคม 2562 

     วนัท่ี 24-28                 เมษายน 2562 

                                           ราคาค่าบริการทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กมีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ช าระเพ่ิม 

25,900 20,900 18,900 5,000 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 03-07 เมษายน 2562  

                                           ราคาค่าบริการทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กมีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ช าระเพ่ิม 

28,900 23,900 21,900 5,000 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 10-14 เมษายน 2562 (วนัหยดุสงกรานต)์ 

                                           ราคาค่าบริการทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กมีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ช าระเพ่ิม 

29,900 24,900 22,900 5,000 

 

 

 



อตัราน้ีรวมบรกิาร 

• คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสำยกำรบินฮ่องกงศรีลงักำแอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทำงกรงุเทพฯ–

ศรีลงักำ–กรงุเทพฯ  

• คำ่ภำษีน ำ้มนัเชื้อเพลิงและคำ่ประกนัภยักำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็น

อตัรำ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562  และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บ

เพ่ิม  

• คำ่น ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่ำน ) 

• คำ่โรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบ ุ(สองท่ำนตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ

• คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำร 

• คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบ ุ

• ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรำ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  และ ท่านตอ้งช าระ

เพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คำ่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จำกกรงุเทพฯ  ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ตำ่งประเทศ 

• คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

• ค่าทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 800 บาทต่อ

ท่าน *** 

• ค่า VISA 1,500 บาท 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

• คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำกำรเดินทำงเขำ้ประเทศ 

• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเชน่ คำ่เคร่ืองดื่มและคำ่อำหำรท่ีสัง่เพิ่มเองคำ่

โทรศัพท ์ 

คำ่ซักรีด ฯลฯ 

• คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

• คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งดำ้ว 

• ส ำหรบัรำคำนีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคำ่ภำษีท่องเท่ียวหำกมีกำรเก็บเพ่ิม 

• คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%  และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

การช าระเงิน  

• ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำคำ่บริกำรทวัรเ์ป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึ่ง

ท่ำน หลงัจำกมีกำรท ำจองส ำรองท่ีนัง่แลว้ 24 ชัว่โมง  

• ส ำหรับค่ำบริกำรทัวร์ส่วนท่ีเหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 30 วันท ำกำร 

มิฉะนัน้ทำงบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 



• หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

คืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

• หำกมีกำรยกเลิกจะตอ้งแจง้ทำงบริษัทก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 21 วันท ำงำน มิฉะนัน้บริษทัฯจะ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมด และในกำรคืนมดัจ ำ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน

ไมเ่ต็มจ ำนวนกำรมดัจ ำ 

• หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

คืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมที่พกัในตำ่งประเทศ  เหตกุำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บริษทัฯจะค ำนงึถึง

ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง เนือ่งจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย

หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดินทำงไมถ่กูตอ้ง หรือ ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อม

เสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้  ทำงบริษทัฯไมอ่ำจคืนเงิน

ใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทตูงดออกวีซ่ำ อนัสืบเนือ่งมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมือง

ใหก้บัชำวตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งดำ้วที่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจำกตัว๋เคร่ืองบินท่ีทำงบริษทัฯ ไดท้ ำกำรจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทำง

สำยกำรบินจะจดัใหเ้ป็นโซนกรุป๊มำให ้ทำงบริษทัฯไมส่ำมำรถท่ีจะรอ้งขอไดว่้ำจะขอที่นัง่โซนใหม ่ 

และในบำงครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน อำจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แตท่ว่ำ ณ วันท่ี

เดินทำง เจำ้ท่ีและหวัหนำ้ทวัรจ์ะพยำยำมอย่ำงเต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั 

ทัง้นีจึ้งเรียนมำเพ่ือทรำบโดยทัว่กนั และโปรดเขำ้ใจ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้่วมเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้น

ไม่ถึง 15 ท่าน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบั

จากวนัท่ีเดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทาง

บรษิทัฯอีกครัง้ หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้  

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

 

 



กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ เพ่ือเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่า 

 

1.ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกลุเดิม( ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ-นามกสกลุ (ภาษาไทย)...................................................... 

2.สถานท่ีอย ูติ่ดต่อสะดวก................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............... เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น............เบอรมื์อถือ………………………………………………………. 

3.รปูพรรณ/ต าหนิ…………………………………………………………..สีผิว...................................................... 

4.ช่ือและนามสกลุบิดา.............................วนั/เดือน/ปี   สถานท่ีเกิดบิดา............................................ 

5.ช่ือและนามสกลุมารดา.........................วนั/เดือน/ปี   สถานท่ีเกิดมารดา……................................. 

6.กรณีสมรส/กรณุาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั)ของค ู่สมรส 

ช่ือค ู่สมรส/สกลุ........................................................... วนั/เดือน/ปี................................................. 

สถานท่ีเกิดค ู่สมรส............................................................................................................................ 

หากเป็นผ ูห้ญิง กรณุาณระบสุกลุเดิม………………………………………………………………………………………… 

7.กรณีไม่สมรส /หรอื สมรสไม่จดทะเบียน /กรณุาแจง้ช่ือสกลุ –และสถานท่ีเกิด(ระบจุงัหวดั)ของญาติ 

หรอื ค ู่สมรส กรณุาระบคุวามสมัพนัธ ์ 

8.กรณีเป็นพนกังานบรษิทั/เจา้ของกิจการ 

(ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ..................ระบตุ าแหน่ง...................ท่ีอย ูท่ี่ท างาน........................ 

รหสัไปรษณีย.์.............เบอรโ์ทรท่ีท างาน.............เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ............. 

9.กรณีเป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………………………. 

(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

การศึกษา.......มธัยมศึกษาม.3/ม.6.........ปรญิญาตร.ี........ปรญิญาโท........อ่ืนๆ............................ 

10.ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีหรอืไม่..........เคย........ไม่เคย  

หากเคยเดินทางเขา้ประเทศ กรณุาระบวุนั/เดือน/ปี...........ท่ีออกลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น 


