Sri Lanka
- 2 DAYS 1 NIGHT -

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนพฤศจิกำยน 2561 – เดือนเมษำยน 2562
วันแรก
........
........
........

กลำงวัน

กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งโคลัมโบ โดยสำยกำรบิน.........
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 20 นาที)
คณะเดิ นทางถึ ง สนำมบิ นนำนำชำติบั นดำรำนำยเก (Bandaranaike) ประเทศศรี ล ังกา (Sri Lanka) หรื อ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาทุกท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มือ้ ที่ 1) ณ ภัตตำคำร
นาทุกท่านเดินทางเข้าพัก ณ ANARVA HOTEL หรื อเทียบเท่า
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ค่ำ

อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ (มือ้ ที่ 2) ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีส่ อง
07.00 น.

โคลัมโบ – ชมเมือง - วัดคงคำรำม - กรุ งเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ (มือ้ ที่ 3) ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาทุกท่านชม กรุ งโคลัมโบ ผ่านชม รัฐสภากรุ งโคลัมโบ ผ่านย่านศูนย์กลางธุ รกิจ,ย่านที่พกั Cinnamon Garden,
ที่ทาการสหราชอาณาจักรในปั จจุบนั , กรมการทหาร, ผ่านถนนริ มหาดเลียบชายฝั่งทะเลไปยังย่านตลาดนัด, วัด
ฮินดู (Hindu Temple) ,โบสถ์คริ สต์ (Dutch Wolvendhal Church) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล, จัตุรัส
อิสรภาพซึ่ งสร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่ระลึ กในการประกาศเอกราชของประเทศศรี ลงั กาหลังจากตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสหราชอาณาจักรมากว่า 150 ปี ผ่านชมความงาม หอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี สิ่ งก่อสร้างและ
สถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิ คม นอกจากนี้ ในเขตราชการท่านจะได้พบกับสภาพบ้านเมืองที่ถูก
สร้ างอย่างโอ่อ่าตระการตา ชม วัดคงคำรำม (Ganggaramaya) เป็ นสถานที่ต้ งั โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่ งแรกของประเทศศรี ลงั กา รอบกาแพงวัดจะมี การประดับด้วยพระพุทธรู ปเรี ยงรายตามแนวขอบกาแพง
โบสถ์หลังใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปูนปั้ นขนาดใหญ่ปางมารวิชยั สี เหลืองสด ศิลปะแบบลังกา นอกจากนี้
ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาวัตถุโบราณและสิ่ งสาคัญทางศาสนาไว้อีกด้วย

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มือ้ ที่ 4) ณ ภัตตำคำร
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ค่ำ
.......
.......

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าที่ เปตตำ บำซำร์ หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่ ห้ ำงโอเดล
รับประทำนอำหำรค่ำ (มือ้ ที่ 5) ณ ภัตตำคำร
หลังอาหาร นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน.....
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง : เดือนพฤศจิกำยน 2561 – เดือนเมษำยน 2562
ประเภทผู้เดินทำง
(พัก 2 ท่ำนต่ อ 1 ห้ อง)

เดินทำง 2-4 ท่ ำน
** ไม่ มหี ัวหน้ ำทัวร์
(มี Local Guide)
เดินทำง 5-9 ท่ ำน
** ไม่ มหี ัวหน้ ำทัวร์
(มี Local Guide)
เดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ ำน
**มีหัวหน้ ำทัวร์
และ Local Guide

รำคำท่ำนละ

รำคำตั๋วเครื่องบิน
ศรีลงั กัน แอร์ ไลน์ ส (UL)
ชั้นประหยัด เริ่มต้ นท่ำนละ

รำคำตั๋วเครื่องบิน
ไทยแอร์ เอเชีย (FD)
ชั้นประหยัด เริ่มต้ นท่ำนละ

11,900 บำท

5,000 บำท*

4,660 บำท*

10,900 บำท

5,000 บำท*

4,660 บำท*

12,900 บำท

5,000 บำท*

7,730 บำท*

**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ที่นงั่ ว่างของสายการบิน กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนทาการจอง**
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อัตรำค่ ำบริกำรรวม
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่รายการระบุ
- ค่าอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ตามรายการที่ระบุ (Full Board)
- ค่าบริ การมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยวตลอดรายการ
- ค่ารถท้องถิ่นปรับอากาศนาเที่ยวทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศศรี ลงั กา
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุม้ ครอง 1,000,000 บาท
** ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ **
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินเส้นทางกรุ งเทพฯ-โคลัมโบ-กรุ งเทพฯ
- ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
- ค่าธรรมเนียมการนากล้องถ่ายรู ปและกล้องวีดีโอเข้าในสถานที่ท่องเที่ยว
(อนุราธปุระ สิ กิริยา และโปโลนนารุ วะแห่งละ 15 เหรี ยญสหรัฐ แคนดี้ 12 เหรี ยญสหรัฐ)
- ค่าทาเอกสารและค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่หนังสื อเดินทางทางประเทศไทย ยกเว้นผูเ้ ดินทางในเครื อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
- ค่าทิปบริ การยกกระเป๋ าของทุกโรงแรม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนไทย
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ
- ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ของสายการบิน
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่า ซักรี ด, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
เอกสำรประกอบในกำรขอวีซ่ำ
- สาเนาหนังสื อเดินทางหน้าแรกที่มีขอ้ มูลผูเ้ ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
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เงื่อนไขกำรจองและกำรชำระเงิน
- กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 31 – 45 วันก่อนการเดินทาง
- กรุ ณาชาระค่ามัดจาหรื อค่าบริ การเต็มจานวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับปริ มาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กาหนด
- หากทาการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุ ณาชาระค่าบริ การเต็มจานวนก่อนทาการจอง
หมำยเหตุ
- ราคานี้เป็ นราคาสาหรับผูใ้ หญ่ สัญชาติไทย/AEC และต้องออกเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณี ที่
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผล
ซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในทุกกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิ ก หรื อล่าช้าของสาย
การบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจลหรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆที่นอกเหนื อ
อานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้อง
ขอคืนค่าบริ การได้
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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