
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง UL401 สุวรรณภูมิ (BKK) บนัดารานายาเก (CMB) 09.00 11.00 

วนัท่ีหา้ UL402                            บนัดารานายาเก(CMB) สุวรรณภูมิ (BKK) 01:00 06:15 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ) – 

โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – แคนด้ี – 

วดัพระเขี้ ยวแกว้ - ระบ าแคนด้ี 

EARLS REGENT HOTEL, 

(4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 
---     

วนัท่ีสอง 
แคนด้ี – วดัถ า้ดมับุลลา – เขาสิกิริยา – สวน

สมุนไพร – โรงงานเซรามิค – แคนด้ี 

EARLS REGENT HOTEL, 

(4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 
      

วนัท่ีสาม แคนด้ี – เมืองนูวาร่า เอลิยา – แคนด้ี 
EARLS REGENT HOTEL, 

(4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 
      

วนัท่ีส่ี แคนด้ี – โคลมัโบ – ช็อปป้ิง        

วนัท่ีหา้ 
โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) –    

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ)  
--- บนเคร่ือง   

โปรโมชัน่แพ็คเกจทวัร ์ศรีลงักา 5 วนั 3 คืน 

เดินทาง 4 ท่าน ท่านท่ี 4 ลดทนัที 50 %    

(ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) 

 ราคาส าหรบั ท่านท่ี 1 – 3  ราคาหลงัหกัส่วนลด 50% 

ส าหรบัท่านท่ี 4  

ผูใ้หญ่ท่านละ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 29,990.- บาท 14,995.- บาท 

พิเศษ : เด็กอายุต า่กว่า 10 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) พกัฟรี จ่ายเพียงค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าวีซ่า  



 

 
 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – แคนด้ี 

 06.00 น.   คณะท าการเช็คอินดว้ยตวัเองท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 

ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 09.05 น.  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติบนัดารานยัเก (BANDARANAIKE INTERNATIONAL 

AIRPORT) ประเทศศรีลงักา โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี UL401 

 10.55 น.  ถึงสนามบินดารานัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลงักา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เจา้หนา้ท่ีชูป้ายตอ้นรบับริเวณสนามบิน และพาไปท่ีจอดรถ  

  (รบัฟรี อินเตอรเ์น็ตซิมการด์ เพ่ือใหท้า่นไมห่ลุดทุกการส่ือสาร)  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองแคนด้ี (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) ระหวา่งเดินทาง ชมวิวทิวทศัน์ของประเทศศรีลงักา เมืองแคนด้ี (Kandy) มาจากค าว่า 

Kanda  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

  เป็นภาษาสิงหล แปลวา่ เนินเขา เน่ืองจากแคนด้ีอยูสู่ง

จากระดบัน ้าทะเล 1,600 ฟตุ ช่ือเดิมคือ ศิริวฒันานคร 

หรือ สิงหขนัธนคร ตามช่ือของฤาษีตนหน่ึงท่ีเช่ือกนัวา่

เคยอาศยัอยูท่ี่น่ี ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขนัธะ” หมายถึง 

กองหินหรือภูเขา ตอ่มาเม่ือองักฤษเขา้ครองเมือง การ

เรียกขนัธะ จึงออกเสียงส าเนียงตามฝรั่งวา่ แคนดิ หรือ 

แคนด้ี เมืองแคนดีเคยเป็นท่ีมั่นสุดทา้ยของกษัตริย ์

สิงหล กอ่นการเสียดินแดนใหก้บัจกัรวรรดิองักฤษในปี พ.ศ.2358 

  น าทา่นเขา้สกัการ วดัศรีทลัฒามลัลิกาววิหาร หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม วดัพระเข้ียวแกว้ 

(Temple of the Tooth Relic)  กรุณาแตง่ชุดสีขาว

ทั ้งชุดเท ่า นั้น เ พ่ือพิ ธีกรรมทางศาสนา  เ ป็นวัด ท่ี

ประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้เบ้ืองต ่าขวาของพระพุทธเจา้ 

เพียงองค์เดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลัก  

ฐานรองรบัความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์มหาวงศด์ว้ย

วา่ พระทนัตธาตุหลงัจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์นับตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 9 พระ

เขี้ยวแกว้ไดป้ระดิษฐานอยูบ่นแผน่ดินแหง่น้ีมาโดยตลอด มิเคยถูกน าออกไปไว ้ณ สถานท่ีอ่ืนเลย และ

ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกของยูเนสโก วดัพระเขี้ ยวแกว้ สรา้งโดยพระเจา้วิมลธรรม

สุริยะท่ี 1 พระมหากษัตริยใ์นราชวงศสุ์ดทา้ย ของประเทศศรีลงักา ในปี พ.ศ. 2138 โดยตวัวดัต ัง้อยูใ่น

พ้ืนท่ีๆ เคยเป็นสว่นหน่ึงของพระราชวงัโบราณ   ริมทะเลสาบกณัฏิ ตามความเช่ือของชาวสิงหล ท่ีเช่ือ

วา่ผูท่ี้รักษาพระเขี้ ยวแกว้ไวย้อ่มถือวา่มีสิทธิชอบธรรมในการเป็นปกครองอาณาจกัรมาแตโ่บราณ 

ปัจจุบนัวดัพระเข้ียวแกว้ เป็นวดัท่ีอยูใ่นความดูแลของพระมหาสงัฆนายก สยามวงศ ์ซ่ึงมีอยูส่องฝ่าย คือ 

ฝ่ายมลัลวตัตะ (คามวาสี) และอสัคิริยะ (อรัญวาสี) ซ่ึงจะแบง่กนัปกครองรักษาพระเขี้ ยวแกว้สลบักนั

ทุกปี โดยพระเขี้ ยวแกว้ประดิษฐานในพระสถูปประดบัอญัมณีขนาดใหญซ่อ้นกนัหลายชัน้ ภายในพระ

คนัธกุฎีวิหารท่ีมีการป้องกนัรักษาเขม้งวดทัง้จากกองก าลงัทหารซ่ึงประจ าการท่ีวดัและพระสงฆ ์ซ่ึง

พระสงฆจ์ะกระท าพุทธบูชาเป็นประจ าทุก ๆ วนัในชว่งเชา้ เท่ียง และเย็น 



 

 
 

  จากนั้นน าท่านชม ระบ าแคนด้ี  ห รือ Kandyan 

dance เป็นการแสดงพ้ืนเมืองของเมืองแคนด้ี ท่ีมี

ช่ือเสียง ในประเทศศรีลงักา โดยระบ าแคนด้ี มีลกัษณะ

ของการแสดงแบบเขม้แข็ง มีการตีลงักา  ผสมผสาน

กบักายกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี ประเภทกลอง เป็นหลกั 

เน้นการดนต รี ในจังห วะส นุกสนาน  ค รึกค ร้ืน 

นอกจากนั้น คุณยงัจะไดช้มความสวยงามขอบชุดแตง่

กายท่ีมีเอกลกัษณ์ ท่ีมีสีสนั และมีวสัดุท่ีมีเสียง พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยส่งเสียงสอดคลอ้งไปกบัดนตรี

ประกอบการแสดง 

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั  

 พกัท่ี   EARLS REGENT HOTEL, (4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสอง  แคนด้ี – วดัถ ้าดมับุลลา – เขาสิกิริยา – สวนสมุนไพร – โรงงานเซรามิค – แคนด้ี  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่นเดินทางชม วดัถ ้าดมับุลลา (Dambulla Cave Temple) หรือวดัราชมหาวิหาร  

(ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี ค.ศ.

1991 พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรี

ลงักา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา (พระเจา้วฏัฏคามณี

อภยั) พระองคท์รงเคยพ านักในถ า้ท่ีดมับุลลาเป็นเวลา

ทัง้ส้ิน 14 ปี ในชว่งท่ีพระองคเ์สด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนุ

ราธปุระ เพ่ือเป็นการตัง้หลกักอ่นท่ีจะรวบรวมไพร่พล

กลบัไปรบซ่ึงตอ่มาเม่ือพระองคท์รงรบชนะและเสด็จกลบัข้ึนครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวิหารศิลา

ภายในถ า้ท่ี เมือง       ดมับุลลา น้ี ภายในถ า้มีพระพุทธรูปขนาดเทา่องคจ์ริงประดิษฐานอยูถึ่ง 153 

องค ์และรูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค ์แบง่เป็นถ า้ยอ่ยจ านวน 5 ถ า้ดว้ยกนัมีขนาด

เล็กใหญแ่ตกตา่งกนัออกไป ท่ีน่ียงัมีภาพวาดฝาพนังและเพดานท่ีนับวา่มีเน้ือท่ีมากท่ีสุดในโลก  



 

 
 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) 

(ระยะทางหา่งจากท่ีพกัประมาณ 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา  

เดินทางประมาณ 30 นาที) นเขาสิกิริยาเป็นยอดเขาท่ี

สูงท่ีสุด เดินข้ึนบนัได 2,200 ข ัน้ บนยอดศิลาจะพบ

ซากปรกัหกัพงัของพระราชวงัในอดีต น าทา่นเดินข้ึนชม 

พระราชวงัลอยฟ้า พระราชวงัสิกิริยา (Sigiriya Palace) 

พระราชวงับนยอดเขา อา่งเก็บน ้าโบราณและวิวทิวทศัน์

ของเมืองสิกิริยา ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นส่ิงมหศัจรรยแ์หง่เดียวบนเกาะน้ีรูจ้กักนัดีในช่ือ 

Lion Rock หรือ แทน่ศิลาราชสีห ์ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอปัสรสวรรค ์ท่ีมีอายุพนักวา่ปี

และถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปดา้นหนา้เพ่ือเป็นท่ีระลึก  

  (หมายเหตุ : คา่ข้ึนเขาสิกิริยา ไมร่วมในแพ็คเกจ หากลูกคา้สนใจสามารถสอบถามเพ่ิมเติมกบัไกด ์

หรือซ้ือโดยตรงไดท่ี้หอ้งจ าหนา่ยตั๋ว ราคาประมาณ 30 ยเูอสดอลลา่ห ์ตอ่ทา่น) 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแคนด้ี ทางระหวา่งทางผา่น เมืองมาตาเล เมืองท่ีสง่ออกสมุนไพรสู่

ประเทศทางยุโรป  และตะวนัออกกลางท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของโลก ชมสวนสมุนไพร (Spice Garden)  

ท่ีไดร้วบรวมปลูกไวม้ากมายอาทิ ตน้อบเชย  ตน้

กระวาน  ตน้กานพลู  ตน้จนัทน์  ตน้โกโก ้ ตน้วานิล

ลา ตน้ชา กาแฟ ตะไคร ้เป็นตน้ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญน า

ชมและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนอกจากน้ีย ัง มี

ผลิตภณัฑส์มุนไพรตา่ง ๆ จากธรรมชาติแทใ้หท้า่นได ้

เลือกชม (ฟรี ใหท้า่นทดลองนวดหวัและใหลเ่ป็นเวลา 

15 สวนสมุนไพรนาทีท่ี ) 

  น าท่านชม โรงงานผลิตชุดกระเ บ้ืองเซรามิค 

(Noritake Factory Outlet) อนัมีช่ือเสียงโดง่ดงัของ  

ประเทศศรีลงักา ใหท้า่นไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือเป็น

ของฝาก จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 



 

 
 

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั  

 พกัท่ี   EARLS REGENT HOTEL, (4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม แคนดี ้– เมืองนูวาร่า เอลิยา – แคนดี ้
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านข้ึนรถไฟสายโรแมนติคของศรีลังกา จาก 

สถานีเมืองแคนด้ี สู่ สถานีเมืองนูวาร่า เอลิยา   

(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยวิวบรรยากาศสองขา้ง
ทางของ เส ้นทางรถไฟสาย น้ี ท่ี ย ัง ค งความ เ ป็น  

ธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ี

นิยมมากข้ึนในหมูน่ักเดินทางท่ีชอบการนั่งรถไฟ ระบบ

ขนสง่ทางรถไฟในศรีลงักานั้นเร่ิมตน้ในปี 1864 โดยรัฐบาลองักฤษสรา้งไวเ้พ่ือใชใ้นการขนส่งใบชา 

และกาแฟจากยอดเขา มุง่สูเ่มืองหลวงโคลมัโบ ดงันั้นระหวา่งทางเราก็จะไดผ้า่นไร่ชาบนเนินเขา ป่าไม ้

เขียวขจี สะพานขา้มแมน่ ้ากลางหุบเขา และทิวทศัน์ชนบทแบบศรีลงักา 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 น าทา่นชมบรรยากาศ เมืองนูวาร่า เอลิยา (Nuwara Eliya)  เมืองเล็กท่ีซอ่นตวัอยูบ่นหุบเขา และ 

ไดร้บัการขนานนามวา่  “ลิตเต้ิล อิงแลนด”์ (Little 

England) อดีตเมืองตากอากาศของชาว   องักฤษ 

สมยัท่ีประเทศศรีลงักา ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

องักฤษ สมัผสักล่ินอายเมืองจ าลองขององักฤษ อาทิ 

ตึกรามบา้นชอ่งท่ีสรา้งในสไตลอ์งักฤษยุคสมยัพระ

ราชินีแอนน์ ไปรษณียท่ี์มีฉากหลงัอนังดงามตัง้อยูก่บั

เทือกเขาหุบเขาน ้าตก และ วิวท่ีเต็มไปดว้ยความ

งดงามของไร่ชาซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของชา Ceylon ชา

ท่ีไดร้ับการขนานนามว่ามีคุณภาพดีติดอนัดบัโลก 

จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแคนด้ี ระหวา่งทาง



 

 
 

น าทา่นแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชาท่ี Mark  Wood Tea Outlet & Tea Factory  เขา้ชม

กระบวนการผลิตชาท่ีข้ึนช่ือในโรงงาน เชิญทา่นอิสระพกัผอ่น ณ ไร่ชา ทดลองจิบชาพรอ้มด่ืมด ่ากบั

ธรรมชาติ และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือเลือกซ้ือของฝาก ชาซีลอน อนัเล่ืองช่ือท่ีมีใหท้า่นเลือก

มากมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั  

 พกัท่ี   EARLS REGENT HOTEL, (4*) หรือ ระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ แคนดี ้– โคลมัโบ – ช็อปป้ิง  
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าคณะเดินทางสู ่“กรุงโคลอมโบ” (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลงักา (ระยะทาง 115 กม.  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3  ช ัว่โมง 30 นาที) โคลมัโบ 

มาจากช่ือภาษาสิงหลเดิมวา่ โคลาอมับาโทตา (kola-

amba-thota)  แปลว่า  ท่า เ รื อ ท่ี มี ต ้นมะม่ว ง  ใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ีเพ่ือ

เป็นเกียรติแก ่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็น

เมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส าคญัในปัจจุบนั เป็น

เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศศรีลงักา มีอาณาเขตติด

ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลมัโบวา่ “โคลอมบา” ในชว่งท่ี

ประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท าใหโ้คลมัโบไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางการติดตอ่คา้ขาย  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 

  น าทา่นขบัรถชมเมืองโคลมัโบ ผา่นชมอาคารท่ีระลึก

การประกาศอิสระภาพ Independence Memorial  

Hall สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัญาลกัษณ์ของศรีลงักาท่ี

ไดร้ับเอกราชจากองักฤษเม่ือปี พศ. 2491 หลงัจากท่ี

เป็นอาณานิคมของตา่งชาติมาเกือบ 500 ปี ในการ

สรา้งอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka ของ ศรีลงักา 

ซ่ึงตอ้งการใหเ้ป็นอาคารท่ีทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตร์

ไปตลอดกาล และปัจจุบนับริเวณสวนโดยรอบจะเป็นท่ี

พกัผ่อน ออกก าลังกายของชาวโคลอมโบ ผ่านชม

สถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพุทธศาสนา วนัอาทิตยแ์หง่แรก

ของประเทศศรีลงักา และชม วิหารกลางน ้า ซ่ึงรอบๆ

วิหารมีพระพุทธรูปมากมายท่ีน ามาจากประเทศไทย 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี โอเดล Odel ซ่ึงเปรียบเหมือนสว่นหน่ึงของมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบวา่หาก

ไม่ไดไ้ปชอ้ปท่ี Odel เหมือนเดินทางไมถึ่งโคลอมโบ ท่ีน่ีมีสินคา้ทุกอยา่ง ท ัง้ขายปลีกและส่ง 

รา้นอาหารญ่ีปุ่น รวมทัง้อาหารท่ีน าเขา้จากตา่งประทศ  จากนั้นน าทา่นช็อปป้ิงตอ่ท่ี อินดีเพ็นเดน๊ซ ์

อารเ์ขต Arcade Independence Square  ศูนยก์ารคา้ครบวงจร ทนัสมยั แหง่ใหมใ่จกลางกรุงโค

ลอมโบ รวมการบริการทุกอยา่งท่ีลูกคา้ตอ้งการเชน่ ภตัตาคาร อาหาร ฟาสฟู๊ ดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตา่งๆ 

เส้ือผา้ รองเทา้ ท ัง้ในและตา่งประเทศรวมทัง้  Cineplex for 3D movies. 

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินบนัดารานัยเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ UL402 

วนัท่ีหา้ ท่าอากาศยานนานาชาติบนัดารานยัเก – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines  เท่ียวบิน UL402 

 06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

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



 

 
 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชัน้ประหยดั (S/class) โดยสายการบิน SriLankan Airlines 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมที่ ระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  

 คา่พาหนะน าเท่ียวพรอ้มคนขบัพูดภาษาองักฤษพรอ้มท าหนา้ที่ เป็นไกดส์ว่นตวั ตามที่ ระบุไวใ้นโปรแกรม 

 อาหารตามรายการ และน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวดตอ่ทา่น  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด เป็นตน้ 

 คา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

 คา่น ้าหนักเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่หวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทยท่ีเดินไปพรอ้มคณะ หรือไกดท์อ้งถ่ิน 

 ค่าวีซ่าศรีลงักา 1,200 บาทต่อท่าน (E-VISA) ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย  

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่า ส าเนาพาสปอร์ต มีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และควรมีหนา้วา่ข ัน้ต ่า สองหนา้ 

 ค่าทิปคนขบัพรอ้มท าหนา้ท่ีเป็นไกดส่์วนตวั ตามธรรมเนียมขัน้ต า่ 40 ยูเอสดอลล่าหต่์อท่าน ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

      ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาทตอ่ทา่น 

      ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-40 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

      ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

      ช าระเงินทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท่ีจองภายใน 24 ชัว่โมง สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั  

 



 

 
 

 

ส าหรบัลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิม สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได*้* 

แผนประกนัภนัการเดินทางต่างประเทศ ในแถบเอเชีย คุม้ครองระยะเวลา 5 วนั โดยบริษทั MSIG 

 Asia Easy 1 เบ้ียประกนัภยั ราคา 1,155 ตอ่ทา่น 

 Asia Easy 2 เบ้ียประกนัภยั ราคา 855 ตอ่ทา่น 

 Asia Easy 3 เบ้ียประกนัภยั ราคา 610 ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ความคุม้ครอง Asia Easy 1 Asia Easy 2 Asia Easy 3 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงเน่ือวจากอุบติัเหตุ 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

 

5,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

 

 

4,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

 

 

1,5000,000 

1,5000,000 

750,000 

2. คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

5,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

 

3,000,000 

2,000,000 

1,500,000 

 

2,000,000 

2,000,000 

1,500,000 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย (ถือเป็น

สว่นหน่ึงของจ านวนเงินเอาประกนัรวมของความคุม้ครองคา่

รักษาพยาบาล) 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

 

 

250,000 

100,000 

75,000 

 

 

 

150,000 

100,000 

75,000 

 

 

 

100,000 

100,000 

75,000 

3. การบอกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 

4 ความสูญเสียหรือสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์น

สว่นตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณก์ารเลน่กอลฟ์ 
60,000 40,000 30,000 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถเรียกคา่บริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นทวัร์

เหมาจา่ย 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ  บริษัทฯ จะค านึงถึง

ความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2
. 



 

 
 

บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ  หา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่นบริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะ  

เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

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