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ก ำหนดกำรเดินทำง :  เดือนพฤศจิกำยน 2561 – เดือนเมษำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – โคลมัโบ 
........  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน 
........  ออกเดินทางสู่ กรุงโคลมัโบ โดยสำยกำรบิน.........  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) 
........ คณะเดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติบันดำรำนำยเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง)  
หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าทุกท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที ่1) ณ ภัตตำคำร 
น าทุกท่านเดินทางเขา้พกั ณ ANARVA HOTEL หรือเทียบเท่า 

Sri Lanka 
- 2 DAYS 1 NIGHT - 
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อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ (มือ้ที ่2)  ณ โรงแรมทีพ่กั 

วนัทีส่อง โคลมัโบ – ชมเมือง - วดัคงคำรำม - กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ (มือ้ที ่3) ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทุกท่านชม กรุงโคลัมโบ ผา่นชม รัฐสภากรุงโคลมัโบ ผา่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ,ยา่นท่ีพกั Cinnamon Garden, 
ท่ีท าการสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั, กรมการทหาร, ผา่นถนนริมหาดเลียบชายฝ่ังทะเลไปยงัยา่นตลาดนดั, วดั
ฮินดู (Hindu Temple) ,โบสถ์คริสต์ (Dutch Wolvendhal Church) ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยชาวดตัช์ในอดีตกาล, จตุัรัส
อิสรภาพซ่ึงสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีระลึกในการประกาศเอกราชของประเทศศรีลงักาหลงัจากตกอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของสหราชอาณาจกัรมากวา่ 150 ปี ผา่นชมความงาม หอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกวา่ 100 ปี ส่ิงก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัอาณานิคม นอกจากน้ีในเขตราชการท่านจะไดพ้บกบัสภาพบา้นเมืองท่ีถูก
สร้างอย่างโอ่อ่าตระการตา ชม วัดคงคำรำม (Ganggaramaya) เป็นสถานท่ีตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
แห่งแรกของประเทศศรีลงักา รอบก าแพงวดัจะมีการประดบัด้วยพระพุทธรูปเรียงรายตามแนวขอบก าแพง 
โบสถ์หลงัใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ่ปางมารวิชยัสีเหลืองสด ศิลปะแบบลงักา นอกจากน้ี
ยงัมีอาคารต่างๆท่ีเก็บรักษาวตัถุโบราณและส่ิงส าคญัทางศาสนาไวอี้กดว้ย 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที ่4) ณ ภัตตำคำร 
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จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้ท่ี เปตตำ บำซำร์ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี ห้ำงโอเดล 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ (มือ้ที ่5)  ณ ภัตตำคำร  

หลงัอาหาร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบั 
.......  ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน..... 
.......  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

---------------------------------------------------------------------  
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  เดือนพฤศจิกำยน 2561 – เดือนเมษำยน 2562 

ประเภทผู้เดินทำง  
(พกั 2 ท่ำนต่อ 1 ห้อง) 

รำคำท่ำนละ 
รำคำตั๋วเคร่ืองบิน 

ศรีลงักนั แอร์ไลน์ส (UL) 
ช้ันประหยดั เร่ิมต้นท่ำนละ 

รำคำตั๋วเคร่ืองบิน 
ไทยแอร์เอเชีย (FD) 

ช้ันประหยดั เร่ิมต้นท่ำนละ 

เดินทำง 2-4 ท่ำน  
** ไม่มหีัวหน้ำทวัร์  
(ม ีLocal Guide) 

11,900 บำท 5,000 บำท* 4,660 บำท* 

เดินทำง 5-9 ท่ำน  
** ไม่มหีัวหน้ำทวัร์  
(ม ีLocal Guide) 

10,900 บำท 5,000 บำท* 4,660 บำท* 

เดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน  
**มหีัวหน้ำทวัร์  
และ Local Guide 

12,900 บำท 5,000 บำท* 7,730 บำท* 

 

**ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัท่ีนัง่วา่งของสายการบิน กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนท าการจอง** 
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อตัรำค่ำบริกำรรวม 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีรายการระบุ 

- ค่าอาหารเชา้ กลางวนั และอาหารเยน็ ตามรายการท่ีระบุ (Full Board) 

- ค่าบริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียวตลอดรายการ 

- ค่ารถทอ้งถ่ินปรับอากาศน าเท่ียวทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศศรีลงักา 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินคุม้ครอง 1,000,000 บาท   
   ** ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ** 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โคลมัโบ-กรุงเทพฯ 

- ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าเช้ือเพลิงของสายการบิน 

- ค่าธรรมเนียมการน ากลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งวดีีโอเขา้ในสถานท่ีท่องเท่ียว  
(อนุราธปุระ สิกิริยา และโปโลนนารุวะแห่งละ 15  เหรียญสหรัฐ  แคนด้ี  12  เหรียญสหรัฐ) 

- ค่าท าเอกสารและค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีไม่ใช่หนงัสือเดินทางทางประเทศไทย ยกเวน้ผูเ้ดินทางในเครือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

- ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย 

- ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ  

- ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัของสายการบิน 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท,์ ค่า ซกัรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
เอกสำรประกอบในกำรขอวซ่ีำ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรกท่ีมีขอ้มูลผูเ้ดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

- ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  
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เงื่อนไขกำรจองและกำรช ำระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 31 – 45 วนัก่อนการเดินทาง 

- กรุณาช าระค่ามดัจ าหรือค่าบริการเต็มจ านวน หลงัจากไดรั้บการยืนยนัการจองจากทางบริษทัฯ ภายใน 7 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัปริมาณการเขา้พกัในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

- หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วนั กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนก่อนท าการจอง 
หมำยเหตุ 

- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับผูใ้หญ่ สัญชาติไทย/AEC และตอ้งออกเดินทางพร้อมกนัตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบนัของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ี
มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีเดินทาง 

- หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล
ซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้ว ท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย
การบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจลาจลหรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆท่ีนอกเหนือ
อ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

- บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากโรงแรมหรือบริษทัขนส่ง เม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

- ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 


