รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20

SRI LANKA THE WONDER OF ASIA
ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มีนาคม 2563
ชมมรดกโลกเขาสิกิรยิ า | วัดถา้ ดัมบูลล่า | วัดพระเขีย้ วแก้ว | ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge
อุทยานแห่งชาติยาลา | ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม

ราคาแนะนาเพียง

29,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิรยิ า
วันที่ 2. วัดถา้ ดัมบูลล่า – แคนดี ้ – วัดพระเขีย้ วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา
วันที่ 3. เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
วันที่ 4. อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิรซิ าซ่า
วันที่ 5. ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน
วันที่ 6. โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา

06.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines
ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลงั กา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เทีย่ วบินที่ UL 403
ถึงสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา(Sigiriya) นาท่านเดินทางขึน้ สู่ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya rock) สร้างโดยกษัตริยก์ สั ส
ปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีสดุ ของศรีลงั กา เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ
บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ภายในตัวเขายังมีภาพวาดบนผนังที่ เก่าแก่ท่ีสดุ ที่ยงั อยูใน
สภาพดี เพราะเป็ นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปี ยก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนัง กาแพงให้เรียบก่อนวาดภาพ รู ป
วาดสีของชาวสิงหลนี ้ เป็ นภาพนางอัปสรสวรรค์ขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสนั สดใส ละเอียดอ่อน มีอายุพนั กว่าปี เข้าชม
พระราชวังลอยฟ้ าสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บนา้ โบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิ
กิริยา ชมป้ อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็ นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนีร้ ู จ้ กั กันดีในชื่อ LION ROCK หรือ
แท่นศิลาราชสีห ์ เขาสิกิรยิ าแห่งนีย้ งั ถูกจัดให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย

09.00 น.
11.00 น.
กลางวัน
บ่าย

รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20
ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ี ัก โรงแรม KASSAPA LIONS ROCK หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

วันที่ 2

วัดถา้ ดัมบูลล่า – แคนดี้ – วัดพระเขีย้ วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองดัมบูลล่า (Dumbulla) นาท่านชมวัดถา้ ดัมบูลล่า (Dambulla Cave Temple) ตัง้ อยู่บนภูเขา
สร้างขึน้ โดยพระเจ้าวาลากัมบา พระองค์ทรงเคยพานักในถา้ นี ้ หลังขึน้ ครองราชย์ พระองค์ท่านได้สร้างวิหารศิลา
ภายในถา้ แห่งนี ้ วัดนีป้ ระกอบด้วยถา้ 5 ถา้ แต่ละถา้ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยถา้ ลาดับที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเต็มไปทัง้ เพดานถา้ ภาพเขียนคล้อยไปตามรอยคดโค้งของผนังถา้ ได้อย่างเหมาะเจาะ รอบผนังถา้ เป็ นรูปบุคคล
มากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพุทธเจ้ามีถึง 48 ภาพและภาพของเทวดา เช่น พระอุปลุ วัน และพระสมัน เป็ นเทวดา
ประจาแคว้น ประทับอยู่ท่ียอดเขาศรีปาทะในภูเขาอาดัมส์ ภาพจิตรกรรมเหล่านีม้ ีอายุอยู่ในกลางพุทธศตวรรษที่ 18
ถา้ แห่งนีย้ งั ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี(้ Kandy) ซึ่งเป็ นเมือง
ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นเมืองมรดกโลก ตัง้ อยู่ในหุบเขา มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลัมโบ นาท่านสู่วัดดาลาดา
มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขีย้ วแก้ว เพื่อกราบนมัสการพระธาตุเขีย้ วแก้ว(The
Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตุสว่ นที่เป็ นเขีย้ วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นสิ่งสักสิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองมาตัง้ แต่โบราณ และเป็ นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลงั กา พระธาตุเขีย้ วแก้วมีทงั้ หมด 4 องค์ ซึ่งบนโลก
มนุษย์ของเรานี ้ มีพระธาตุเขีย้ วแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์ เท่านัน้ คือที่ศรีลงั กาและจีน
ส่วนอีกสององค์นนั้ หนึ่งอยูบ่ นสวรรค์ และ อยู่ท่ีเมืองบาดาลของพญานาค นอกจากนีพ้ ระธาตุเขีย้ วแก้วยังจัดเป็ นพระ
บรมสารีรกิ ธาตุท่ีไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลกั ษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส
ในองค์พระธาตุเขีย้ วแก้วเป็ นอย่างมาก พระธาตุเขีย้ วแก้วนีไ้ ด้ถูกบรรจุอยู่ในเจดียท์ องคา และผอบทองคา 7 ชัน้
ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้ งแต่พทุ ธศตวรรษที่ 9
เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขีย้ วแก้วถูกนาออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนาภัยพิบตั ิมาสูป่ ระเทศชาติ ทัง้ ยังเชื่อด้วย
ว่า การเปิ ดอัญเชิญพระธาตุเขีย้ วแก้วออกมาให้ผคู้ นสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ (กรุ ณาเตรียมชุด
ขาว)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปยังเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองอังกฤษน้อยหรือ Little England
แห่งศรีลงั กา เมืองนีต้ งั้ อญู่บนเนินเขาในประเทศศรีลงั กา มีภมู ิอากาศที่เย็นสบายและมีทิวทัศน์ท่ีงดงาม เป็ นสถานที่
สาคัญที่สดุ สาหรับการผลิตชาในศรีลงั กา และได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ในศรีลงั กา นาท่านชมไร่ชาซีลอน
(Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลิตชา ที่ขนึ ้ ชื่อของศรีลงั กา และเป็ นสินค้าส่งออกที่สาคัญของศรีลงั กา ให้ท่าน

รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20
ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3

ได้สามารถเลือกซือ้ ชาเป็ นของฝากที่ระลึกอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทียบเท่า

เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเอลล่า (Ella) ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุบเขาและไร่ชา ตัง้ อยู่ในจังหวัดอูว่า (Uva)
ห่างจากเมืองโคลัมโบประมาณ 200 กิโลเมตร เป็ นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปี เป็ นเมืองที่ชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบการ
เดินเขานิยมมาเที่ยว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สะพานเก้าโค้ง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟนีถ้ กู สร้างขึน้ ใน
สมัยที่ศรีลงั กาอยูใ่ ต้อาณานิคมของอังกฤษและยังคงใช้อยู่ถึงปั จจุบนั เป็ นสะพานที่สร้างขึน้ ด้วยอิฐและปูนเท่านัน้ ไม่
มีเหล็กผสม แต่แข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผ่านได้อย่างปกติ นาท่านชมความสวยงามของสะพาน ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองกตรคาม (Kataragama) เป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้าที่ชาวศรีลงั กาทัง้ ชาวพุทธและฮินดู
นิยมเดินทางมาแสวงบุญกันทุกปี นาท่านชมวัดกตรคามเทวาลัย (Kataragama Temple) ซึ่งเป็ นวัดที่มี 1 ใน 4 เทพ
ผูค้ มุ้ ครองพุทธศาสนาในเกาะลังกา ต้นกาเนิดของเทพองค์นีค้ ือ พระขันธกุมาร หรือ สกันฑะ ในศาสนาฮินดูท่ีชาวศรี
ลัง กานับ ถื อ และน ามารวมเข้า กับ พุท ธศาสนาในฐานะเทพผู้พิ ทัก ษ์ ในช่ ว งเย็ น จะมี ก ารบู ช าเทพท่ า มกลาง
บรรยากาศันศักดิ์สิทธิ์ เทวาลัยลักษณะเรียบง่าย ตัง้ เคียงคู่อยู่กบั วิหารพุทธและเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ ในฐานะ
อนุชาของพระกตระคาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูอ่ ุทยานแห่งชาติยาลา(Yala National Park)
รับประทานอาหารกลางค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ
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วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ –
ป้ อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า
นาท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอันน่าทึ่งของอุทยานสัตว์ป่าที่ย่ิงใหญ่
ของศรีลงั กา มีเนือ้ ที่เกือบแปดแสนไร่ และสถานที่แห่งนีย้ งั เป็ นสวรรค์ของบรรดาสัตว์ป่ามากมายหลายสายพันธุ์ นา
ท่านทาเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) ตามล่าหาสัตว์ผยู้ ่ิงใหญ่ทงั้ 5 (Big 5) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของบรรดาสัตว์ป่าหา
ยากอย่างเช่น เสือดาว, ช้าง, สิงโต, แรด , ควายป่ า และ นก กว่าร้อยสายพันธ์ และให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของ
อุทยานแห่งนี ้

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลมสุดของศรี
ลังกาห่างจากเมืองโคลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็ นที่รูจ้ กั ในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษ
ที่ 16 ที่เป็ นเมืองท่าของเกาะ กอลล์พฒ
ั นาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง จากนัน้ นาท่านชม
เมืองเก่ากอลล์ (Old Town) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าที่มีอาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสิกภายในเมืองยังมีทงั้
โบสถ์ พิพิธภณฑ์ คาเฟ่ และร้านค้าต่างๆมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชมป้ อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) สร้างขึน้ ครัง้ แรกโดยชาวโปรตุเกสสมัยเข้าปกครองศรี
ลังกาในปี คศ. 16 ซึ่งเป็ นยุคล่าอาณานิคม ในตอนแรกมีลกั ษณะเป็ นกาแพงดินและรัว้ ไม้อยู่บนหน้าผา มีหอคอย
ทัง้ หมด 3 แห่ง ต่อมาเมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครองก็ได้บรู ณะเป็ นกาแพงหินแกรนิตที่แข็งแรงขึน้ และสร้างหอคอยเพิ่ม
เป็ น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบเมือง โดย ณ ปั จจุบนั ป้อมปราการแห่งนีเ้ ป็ นป้อมที่ใหญ่
ที่สดุ ที่ยงั หลงเหลืออยู่ในเอเชีย และได้ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกอี กด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมิริซาซ่า
(Mirissa) ซึ่งเป็ นเมืองริมทะเลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศศรีลงั กา และเป็ นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาชมปลาวาฬ
และปลาโลมากัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5

ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี –
วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือมิรซิ ซ่าเพื่อ ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin Watching) ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่นิยมเป็ นอย่างมากสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศนี ้ ในมหาสมุทรอินเดีย โดยท่านมีโอกาสได้เห็น
ปลาวาฬสีนา้ เงิน ซึ่งเป็ นปลาวาฬที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก ปลาวาฬบรู ดา้ ปลาวาฬหัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต
นอกจากนีย้ งั มีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตัวหมุน เป็ นต้น และยังมีโอกาสเห็นสัตว์นา้ ชนิดอื่นๆอีก ** ทัง้ นีก้ าร
ล่องเรือดูปลาวาฬและปลาโลมานัน้ เป็ นปั จจัยทางธรรมชาติซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถการันตีการพบเห็นได้ และการ
ล่องเรือนัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ กรณี ท่ีท่านไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเป็ นจานวน 30
USD ** (การตามล่าดูปลาวาฬและปลาโลมา สามารถหาชมได้ตลอดทัง้ ปี แต่จะแตกต่างกันตามช่วงเดือน ว่า
ภูมิภาคใดเหมาะในช่วงเดือนไหน โดยทางตอนใต้ของประเทศ ช่วงเวลาที่ดีท่ีสดุ คือช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลงั กาและเป็ นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สดุ ใน
ประเทศ จากนัน้ นาท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็ นวัดประจาเมืองที่ชาวศรีลงั กาให้ความเคารพอย่าง
สูงสุด เป็ นวัดที่ชาวศรีลงั กาเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วดั นี ้ 3 ครัง้ เป็ นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์
ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานัน้ มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เนือ้ หาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานัน้
เป็ นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตานานต่างๆ เช่น ภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระ
ทันตธาตุ(พระเขีย้ วแก้ว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแห่งนี ้ มีตน้ โพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรี
มหาโพธิ์ท่ีเมืองอนุราธปุระ นาท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็ นวัดของนิกายสยามวงศ์ ภายใน
มีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั องค์ใหญ่ กาลังโปรดปั ญจวัคคียท์ งั้ 5 ส่วนรายล้อมไปด้วยพระ
สาวก เต็ม ไปด้ว ยพระพุท ธรู ป และพระบริว าร ประดับ ประดาด้ว ยภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง รู ป ปั้ น เทวดาที่ ง ดงาม
นอกจากนีท้ ่ีวดั คงคารามยังมีพิพิธภัณฑ์สาหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ที่ผศู้ รัทธาจากต่างแดนนามา
บริจาคไว้มากมาย จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองที่ศนุ ย์การค้าและซือ้ ชาชัน้ ดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตาม
อัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ

วันที่ 6

โคลัมโบ – กรุ งเทพฯ

01.15 น.
06.20 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เทีย่ วบินที่ UL 402
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************************************************************************************

SRI LANKA THE WONDER OF ASIA ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL)
กาหนดการเดินทาง
25 – 30 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
29,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
29,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
29,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

20,770.-

4,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่ นวี ซ่า ในแต่ละสถานทูตมี การเตรียมเอกสาร และมี ขั้นตอนการยื่ นวี ซ่าไม่เหมื อนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติม
กับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ี
นั่ง Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-40 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20
7.

8.
9.

กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าศรีลังกา
ใช้เวลาทาการอนุมัตวิ ซี ่านับจากวันทีย่ นื่ ประมาณ 3 วันทาการ
ยืน่ ออนไลน์ ท่านไม่ตอ้ งมาแสดงตน
**ลูกค้ากรุ ณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซา่ ด้วย)

***ในกรณีทถี่ อื พาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ตา่ งประเทศ, ทางานอยูต่ า่ งประเทศ หรือศึกษา
อยู่ตา่ งประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทให้ทราบทันที เนื่องจากอาจจะไม่สามารถยืน่ ขอวีซา่
ในประเทศไทยได้***

เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทกุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม

