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ท่องแดนอารยธรรมมรดกโลกประเทศศรีลังกา “ไข่มุกแห่งตะวันออก”  

(Pearl of the Orient) 6 วัน 5 คืน 

น าชมอารยธรรมชาวสิงหล เมืองมรดกโลกของชาวพุทธ 
 สักการะบูชา“”หน่อดั้งเดมิประดิษฐานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 เหลืออยู่เพียงต้นเดียวในโลก 

 ชมเมืองอนุราธปุระ อดีตเมืองหลวงอายุกว่า 2,200 ปี ปัจจุบนัองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบยีนเป็น    

  “เมืองมรดกโลก” 

 ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างทีเ่ป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ที่เมืองโปโลนารุวะ 

 พิชิตป้อมระฟ้า “สิกิริยา” ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวสิงหลมีอายุกว่า 1,000 ปี 

 ชมถ้ าดัมบูลา ที่งดงามด้วยพุทธศิลป์อันวิจิตร 

 นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมืองแคนดี้  

 เที่ยวชมเมืองหลวงท่าเรือที่ส าคัญของมหาสมุทรอนิเดีย 

 เที่ยวชมโคลมัโบ เมืองหลวง ที่มีท่าเรือที่ส าคัญของมหาสมุทรอินเดีย มสีินคา้พื้นเมือง เครื่อง 

  เซรามิกชื่อดังพลอยหลากสี และชาซีลอน 

โดยสายการบินศรีลังกนัแอร์ไลน์ (UL) 
ก าหนดการเดินทางวันที่  01 – 06 พฤษภาคม 2559 , 19 – 24  พฤษภาคม , 16 – 21 มถุินายน,  

01 – 06 กนัยายน , 22 – 27  กนัยายน , 16 – 21  กรกฎาคม (ช่วงวนัอาสาฬหบูชา),  
12 – 18 สิงหาคม 2559 (ช่วงเทศกาลเพราเฮร่า) 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ - เมอืงโคลอมโบ, ประเทศศรีลงักา  
20.00 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินศรีลังกันแอร์ 
     ไลน์ (UL)  ROW T อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 9 
21.05 น. - ออกเดินทางสู่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL 891 
     ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที. 
22.55 น.* - (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินนานาชาติกะตุนายะเก (Katunayake Airport) ประเทศศรีลังกาผ่านพิธีการ 
  ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

 - จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เจทวิ้ง บีช (Hotel Jetwing Beach) ในเมืองเนกอมโบ ใช้เวลาในการ 
  เดินทางประมาณ 15 นาที 

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลงักาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  เมอืงเนกอมโบ – เมอืงอนุราธปุระ 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก  
08.00 น. - น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงระหว่างทางแวะเข้า 
   ห้องน้ าสะอาด และดื่มชาซีลอน อันขึ้นชื่อพร้อมของว่าง 
12.30 น. - เดินทางถึงเมืองอนุราธปุระ น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมปาล์ม การ์เด้นท์ วิลเลจ (Hotel Palm 
    Garden Village) เมืองอนุราธปุระ 
  - รับประทานกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม 

14.30 น. - น าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ (Ruvanveli) หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิก ที่ 
  - ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ า เช่น พระปฐมเจดีย์  ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของ   
   โลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า) ที่วัดถูปาราม 
15.30 น. - น าชมวัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Vihara) สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ 
   ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจ าพรรษาแรกที่วัดแห่งน้ี 
16.00 น. - กราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อคร้ังสมัยพระเจ้า 
   อโศกมหาราช ราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของ 
   พระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้น าหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากต าบลพุทธคยาประเทศอินเดียและเป็น 
   หน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้า เสด็จประทับนั่งบ าเพ็ญจนตรัสรู้ 
   อนุตตรสัมโพธิญาณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีอายุนานที่สุดในโลกจนหนังสือกิน 
   เนสบุ๊คได้บันทึกไว้ 
17.30 น. - น าท่านกลับเข้าสู่ที่พัก  
18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  เมอืงอนุราธปุระ-โปโลนารุวะ-เมอืงสิกริิยา 
06.00 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 
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07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 
08.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองโปโลนารุวะ  
  - ระหว่างทางน าท่านชมพระยืนปางประทานพรพระอวุกนะ(Avukana) นี้เป็นพระพุทธรูปสร้างขึ้น 
   พุทธศตวรรษที่11 ผู้สร้างคือพระเจ้าธาตุเสนะ ขนาดสูง 13 เมตร ประทับยืนที่หน้าผาสร้างเมื่อ 1,500ปี 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม (Sudu Araliya Hotel) 
  13.00 น. - น าชมอดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 (ยุคกอ่นสมัยสุโขทัย) และเป็นเมืองต้นแบบของ 
   อาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วย 
   พุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูป 
   หินแกะที่ “กัลวิหาร (GAL VIHARA)” ที่มีพุทลักษณะปางนั่งสมาธิ, ปางประทับยืน และปางพุทธ 
   ไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญาสะท้อนออกมาจากงานพุทธศิลป์  
   ณ ศาสนสถานแห่งน้ี 
  - น าท่านเดินทางสู่เมืองดัมบูลา  จากนั้นชมถ้ าดัมบูลาซึ่งต้องเดินข้ึนเขาสูงประมาณ 500 ฟุตมีบันไดก้าว 
   สบายๆและทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อขึ้นถึงตัวถ้ าแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพ 
   โดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ าท่านจะตื่นตะลึงกับความงามของภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสัน 
   งดงามชมพระเจดีย์, พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ าที่มีหลายห้อง    
  17.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
18.00 น. - ถึงที่พักโรงแรมอมายา เลค (Amaya Lake Hotel) หรือเทียบเท่า 

 19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   เมอืงสิกริิยา – เมอืงดัมบูลา – เมอืงแคนดี ้  
06.00 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 
08.00 น. - น าท่านพิชิตเขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) อันเลื่องชื่ออดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า (Fortress in the sky) 
   น าท่านข้ามสะพานระหว่างคูเมือง(Moat) ที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ าเดินผ่าน 
   สวนน้ าและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทางท่านจะได้ชมภาพ  
   สีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหลมีอายุกว่า1,000 ปี จากนั้นขึ้นสู่อดีตพระราชวังของพระเจ้ากัสยะปะ 
   ซึ่งมีสระน้ าใหญ่อยู่ภายในพระราชวังด้านบนสุดของยอดเขาพร้อมทั้งฟังประวัติการต่อสู้และเหตุการณ์ 
   ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ อดีตพระราชวังแห่งนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง 
10.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะสวนสมุนไพร (SPICE GARDEN) ที่มีผลิตผลทาง 
    การเกษตรจ าหน่าย เช่น น้ ายาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรือ 
    น้ ายาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทางยุโรป 
    และตะวันออกกลางที่ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ภัตตาคาร (Senani Restaurant) 
16.00 น. - เดินทางถึงเมืองแคนดี้  น าท่านนั่งรถชมเมืองหลวงเก่าในอดีตที่องค์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
    รัชกาลที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส ชมร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคมและ 
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    ความเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์องค์สุดท้ายของศรีลังกา 
    ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบแคนด้ี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
17.15 น. - ชมการแสดงพื้นเมืองอันเลื่องช่ือของประเทศศรีลังกา 
18.00 น. - น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมซินนาม่อน ซิทาเดล (Cinnamon Citadel Hotel)  เมืองแคนดี้ หรือเทียบเท่า 
19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม  จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ห้าของการเดินทาง   เมืองแคนดี้  - นครโคลัมโบ 
04.30 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 
05.30 น. - ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยว 
   แก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ 
06.00 น. - น าเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุดเป็นกรณีพิเศษ 
07.30 น. - กลับสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้าจากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ  
  - ระหว่างทางแวะชมวัดกัลยาณรีาชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้า 
   ได้เคยเสด็จมาประทับน่ังบนรัตนบัลลังก์ทองค าที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหล 
   เป็นครั้งแรกยังสถานที่น้ี 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน  Long Teng Chinese Restaurant in Ambepussa 
15.00 น. - ถึงเมืองโคลัมโบ โดยรถโค้ชปรับอากาศน าชม “THE FORT” ย่านธุรกิจการค้าที่ส าคัญที่สุดทั้งในอดีต 
   และปัจจุบันของนครโคลัมโบในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อคร้ังศรีลังกา 
   เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ, ฮอลันดา และโปรตุเกส (COLONIAL ARCHITECTURE)  
   ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ท าการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทร 
   อินเดียผ่านย่านท่าเรือ  
  - ชมโบสถ์กลางน้ าอันเป็นสถานที่ท าสังฆกรรมทางพุทธศาสนา และยังเป็นโรงเรียนพุทธศาสนา 
   วันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา   ณ วัดคงคาราม ชมรูปปั้นสลักนูน ซึ่งสวยงามมากในวิหาร  
  - อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าส าคัญเชน่ Odel Shop, House of Fashion, และ 
   เลือกซ้ือเครื่องเซรามิคทีม่ชีือ่เสียงยี่ห้อ นอรติาเก้ (Noritake) ซ่ึงมีสินค้าจ าพวกเครือ่งถ้วยชาม  
   แก้วกาแฟและจานสวยๆให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของที่ระลกึมากมาย 
20.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทย Cey-noor Thai Restaurant 
21.30 น. - น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกะตุนายะเก (Katunayake Airport) ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบิน 

  ประมาณ 1 ชั่วโมง 
22.30 น. - เดินทางถึงสนามบิน  เช็คอินสัมภาระที่เคาเตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ 

วันท่ีหกของการเดินทาง   นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. - ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 
06.15 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************** 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  5 คืน 6 วัน 

หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น 
ขั้นตอนช าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที.่..บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  : 722 -2 – 30494 - 0 
ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลกัฐานการช าระเงินที่ E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท์ 

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกคร้ังด้วยนะคะ ขอบคุณคะ.... 
 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม: 
- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) เส้นทาง BKK-CMB-BKK  
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง  
- ค่าวีซ่า เข้าประเทศศรีลังกา 
- ทุนประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท)  
- ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ  (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  

ห้วงวนัเดินทาง พกัห้องคู่ พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่01 – 06 พฤษภาคม 2559 
วนัที ่19 – 24  พฤษภาคม 2559 
วนัที ่16 – 21 มถุินายน 2559 
วนัที ่01 – 06 กนัยายน 2559 
 วนัที ่22 – 27  กนัยายน 2559 

39,500.- 9,500.- 

วนัที ่16 – 21  กรกฎาคม 2559 
(ช่วงวนัอาสาฬหบูชา) 

41,000.- 10,500.- 

วนัที ่12 – 18 สิงหาคม 2559 
(ช่วงเทศกาลเพราเฮร่า) 

42,500.- 12,000.- 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ 
- ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมือง พูดภาษอังกฤษและหัวหน้าทัวร์ชาวไทยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : 
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว 
- ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
- ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษี อ่ืนใดทั้งสิ้น 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ, ค่าทิปต่าง ๆ 
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ ค่าท าหนังสือเดินทาง 
- ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

เอกสารในการเดินทางเข้าประเทศศรีลังกา : 
1. เล่มพาสปอร์ตอายุการใช้งานนับจากวันเดินทาง ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2. กรุณาส่ง Copy หน้าพาสปอร์ตให้กับทางบริษัททัวร์หลังจากที่ท่าน Confirm การเดินทาง 

และท าการเก็บพาสปอร์ตตัวจริง ในขั้นตอนต่อไป  
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