
 

  

Sri Lanka 6 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินศรลีังกันแอร์ไลน์ 

เดินทางช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560 



ท่องแดนอารยธรรมมรดกโลกประเทศศรีลังกา “ไข่มุกแห่งตะวันออก”  

(Pearl of the Orient) 6 วัน 4 คืน 

น าชมอารยธรรมชาวสิงหล เมืองมรดกโลกของชาวพุทธ 
 สักการะบูชา“”หน่อดั้งเดิมประดิษฐานตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 เหลืออยู่เพียงต้นเดียวในโลก 
 ชมเมืองอนุราธปรุะ อดีตเมืองหลวงอายุกว่า 2,200 ปี ปัจจุบันองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น “เมืองมรดกโลก” 
 ชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งท่ีเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่ีเมืองโปโลนารุวะ 
 พิชิตป้อมระฟ้า “สิกิริยา” ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รปูหญิงสาวสิงหลมีอายุกว่า 1,000 ปี 
 ชมถ้ าดัมบูลา ท่ีงดงามด้วยพุทธศิลป์อันวิจิตร 
 นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขีย้วแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เมืองแคนดี้  
 เท่ียวชมเมืองหลวงท่าเรือท่ีส าคญัของมหาสมุทรอินเดีย 
 เท่ียวชมโคลัมโบ เมืองหลวง ท่ีมีท่าเรือท่ีส าคัญของมหาสมุทรอินเดีย มีสินคา้พ้ืนเมือง เครื่องเซรามิกชื่อดังพลอย
หลากสี และชาซีลอน 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - เมืองโคลอมโบ, ประเทศศรีลังกา  
20.00 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ปสายการบินศรลีังกันแอร์ไลน์ (UL)  

ROW T อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน4 ประต ู9 

21.05 น. - ออกเดินทางสูเ่มืองโคลอมโบ ประเทศศรลีังกา โดยสายการบินศรีลงักันแอร์ไลนเ์ที่ยวบินที่ UL 891 ใช้เวลาบิน

ประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที. 

22.55 น.* - (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงสนามบินนานาชาติกะตุนายะเก (Katunayake Airport) ประเทศศรีลงักาผ่านพิธีการ 

  ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

 - จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม เจทว้ิง บีช (Hotel Jetwing Beach) หรือระดับเทียบเท่าในเมืองเนกอมโบ 

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที 

หมายเหตุ : เวลาท้องถ่ินของประเทศศรลีังกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วันที่สองของการเดินทาง  เมืองเนกอมโบ – เมืองอนุราธปุระ 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมทีพ่ัก  

08.00 น. - น าท่านออกเดินทางสู่เมอืงอนรุาธปุระ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ า

สะอาด และดื่มชาซลีอน อันข้ึนช่ือพร้อมของว่าง 

12.30 น. - เดินทางถึงเมืองอนุราธปุระ น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรมปาลม์ การเ์ด้นท์ วิลเลจ (Hotel Palm Garden 

Village) เมืองอนุราธปรุะ หรือระดับเทียบเท่า 

 - รับประทานกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม 

14.30 น. - น าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ (Ruvanveli) หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิก ที่ 

 - ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ า เช่น พระปฐมเจดีย์  ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก 

กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า) ที่วัดถูปาราม 



15.30 น. - น าชมวัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Vihara) สร้างขึ้นในพทุธศตวรรษที่3 เช่ือกันว่าพระมหินท์อรหันต์ราช

โอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจ าพรรษาแรกที่วัดแห่งนี ้

16.00 น. - กราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธ์ิที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศก

มหาราช ราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศก

มหาราชซึ่งได้น าหน่อพระศรีมหาโพธ์ินี้มาจากต าบลพุทธคยาประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรี

มหาโพธ์ิต้นแรกที่พระพุทธเจ้า เสด็จประทับนั่งบ าเพ็ญจนตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นนี้

เป็นต้นไม้ที่มีอายุนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ 

17.30 น. - น าท่านกลบัเข้าสูท่ี่พัก  

18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที่สามของการเดินทาง  เมืองอนุราธปุระ-โปโลนารุวะ-เมืองสิกิริยา 
06.00 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 

08.00 น. - ออกเดินทางสูเ่มืองโปโลนารุวะ  

 - ระหว่างทางน าท่านชมพระยืนปางประทานพรพระอวุกนะ(Avukana) นี้เป็นพระพุทธรปูสร้างขึ้นพทุธศตวรรษ

ที่11 ผู้สร้างคือพระเจ้าธาตุเสนะ ขนาดสงู 13 เมตร ประทบัยืนที่หน้าผาสร้างเมื่อ 1,500ปี 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม (Sudu Araliya Hotel) 

13.00 น. - น าชมอดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย) และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจกัร

สุโขทัย ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมการกอ่สร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูปหินแกะที่ “กัลวิหาร (GAL 

VIHARA)” ที่มีพุทลักษณะปางนั่งสมาธิ, ปางประทับยืน และปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตา

และพระปัญญาสะท้อนออกมาจากงานพุทธศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี ้

 - น าท่านเดินทางสู่เมืองดัมบูลา  จากนั้นชมถ้ าดัมบูลาซึ่งต้องเดินข้ึนเขาสูงประมาณ 500 ฟุตมีบันไดก้าวสบายๆ

และทางเดินลาดใช้เวลาข้ึนประมาณ 30 นาที เมื่อข้ึนถึงตัวถ้ าแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม

เย็นสบาย ภายในถ้ าท่านจะตื่นตะลึงกับความงามของภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงามชมพระเจดีย์ , 

พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ าที่มีหลายห้อง    

17.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก 

18.00 น. - ถึงที่พักโรงแรมอมายา เลค (Amaya Lake Hotel) หรอืเทียบเท่า 

19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

วันที่สี่ของการเดินทาง  เมืองสิกิริยา – เมืองดัมบูลา – เมืองแคนด้ี   
06.00 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 

08.00 น. - น าท่านพิชิตเขาสิกริิยา (Sigiriya Rock) อันเลื่องช่ืออดีตเคยเป็นปอ้มปราการระฟ้า (Fortress in the sky) 



 - น าท่านข้ามสะพานระหว่างคูเมือง(Moat) ที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบรเิวณคูน้ าเดินผ่านสวนน้ า

และโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทางท่านจะได้ชมภาพสีเฟรสโก้รูปหญิง

สาวชาวสิงหลมีอายุกว่า1,000 ปี จากนั้นข้ึนสู่อดีตพระราชวังของพระเจ้ากัสยะปะซึ่งมีสระน้ าใหญ่อยู่ภายใน

พระราชวังด้านบนสุดของยอดเขาพร้อมทั้งฟังประวัติการต่อสู้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึน ณ อดีต

พระราชวังแห่งนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง 

10.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองแคนด้ี ระหว่างทางแวะสวนสมุนไพร (SPICE GARDEN) ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจ าหนา่ย 

เช่น น้ ายาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรือน้ ายาสมุนไพรแก้โรคไขข้อ

เสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทางยุโรปและตะวันออกกลางที่ส าคัญแห่งหนึ่ง

ของโลก 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ภัตตาคาร (Senani Restaurant) 

16.00 น. - เดินทางถึงเมืองแคนดี้  น าท่านนั่งรถชมเมืองหลวงเก่าในอดีตที่องค์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส ชมร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคมและความเป็นเมืองหลวงของ

กษัตริย์องค์สุดท้ายของศรีลังกาชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบแคนด้ี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

17.15 น. - ชมการแสดงพื้นเมืองอันเลือ่งช่ือของประเทศศรีลงักา 

18.00 น. - น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรมซินนามอ่น ซิทาเดล (Cinnamon Citadel Hotel)  เมืองแคนด้ี หรอืเทียบเท่า 

19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม  จากนั้นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที่ห้าของการเดินทาง  เมืองแคนด้ี  - นครโคลัมโบ 
04.30 น. - ปลุกตื่นโดยโรงแรม (Telephone Morning Call) 

05.30 น. - ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเข้ียวแก้ว 

(Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธ์ิ 

06.00 น. - น าเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องช้ันในสุดเป็นกรณีพิเศษ 

07.30 น. - กลับสู่โรงแรมเพื่อรบัประทานอาหารเช้าจากนั้นเช็คเอ้าท์พรอ้มสัมภาระออกเดินทางสูเ่มืองโคลมัโบ  

 - ระหว่างทางแวะชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเช่ือว่าเมือ่กว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคย

เสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองค าที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก

ยังสถานที่นี้ 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน  Long Teng Chinese Restaurant in Ambepussa 

15.00 น. - ถึงเมืองโคลัมโบ โดยรถโค้ชปรับอากาศน าชม “THE FORT” ย่านธุรกิจการค้าที่ส าคัญที่สุดทั้งในอดีตและ

ปจัจุบันของนครโคลัมโบในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองข้ึนของ

อังกฤษ, ฮอลันดา และโปรตุเกส (COLONIAL ARCHITECTURE) ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่าน

ธุรกิจของประเทศ, ที่ท าการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดียผ่านย่านท่าเรือ  

 - ชมโบสถ์กลางน้ าอันเป็นสถานที่ท าสังฆกรรมทางพุทธศาสนา และยังเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่ง

แรกของศรลีังกา   ณ วัดคงคาราม ชมรูปปั้นสลักนูน ซึ่งสวยงามมากในวิหาร  



 - อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าส าคัญเช่น Odel Shop, House of Fashion, และเลือกซื้อ

เครื่องเซรามิคที่มีช่ือเสียงยี่ห้อ นอริตาเก้ (Noritake) ซึ่งมีสินค้าจ าพวกเครื่องถ้วยชามแก้วกาแฟและจานสวยๆ

ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกมากมาย 

20.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 

21.30 น. - น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติกะตุนายะเก (Katunayake Airport) ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบิน 

  ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

22.30 น. - เดินทางถึงสนามบิน  เช็คอินสัมภาระที่เคาเตอรส์ายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ 

วันที่หกของการเดินทาง  นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. - ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินศรลีังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 

06.15 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  6 วัน 4 คืน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสารชัน้ Economy Class สุทธิท่านละ (ห้องพักคู่)  43,500.-  บาท 

พักห้องเด่ียวเพิ่ม ท่านละ                   8,000.-  บาท 

หมายเหตุ : ราคาน้ีส าหรับผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 

ขั้นตอนช าระเงิน 
  กรุณาโอนเงินมาท่ี...บญัชี   
ธนาคาร ชื่อบัญช ี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญช ี

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 – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที ่แฟกซ์ –022438461 พรอ้มระบช่ืุอผูเ้ดินทาง วันทีเ่ดินทาง, จ านวนสมาชิก, 

เบอร์โทรศัพท์ และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ขอบพระคุณค่ะ.... 

หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                ค่าเงินสกลุบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน้ ามัน 
                เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

 

 

 



ค่าใช้จา่ยนี้รวม: 

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัสายการบินศรลีังกัน แอร์ไลน์ (UL) เส้นทาง BKK-CMB-BKK  

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าอาหารทกุมื้อตามที่ระบุในรายการ 

- ค่ารถปรบัอากาศตลอดการเดินทาง  

- ค่าวีซ่า เข้าประเทศศรีลงักา 

- ทุนประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท)  

- ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารตามทีร่ะบุไว้ในรายการ  (สองทา่นต่อหนึ่งห้อง)  

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ 

- ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมือง พูดภาษาอังกฤษและหัวหน้าทัวรช์าวไทยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 

ค่าใช้จา่ยนี้ไม่รวม : 

- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว 

- ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 

- ส าหรับราคาน้ีบริษัท ฯ จะไมร่วมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเกบ็เพิม่ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีอื่นใดทั้งสิ้น 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่และค่าใช้จ่ายที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ, ค่าทิปต่าง ๆ 

- ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 

- ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ และ ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

- ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจง้ทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมือ่ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ 
 บริษัทฯ มสีิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบค่าบริการที่ทา่น
ได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมกีารยกเลกิ ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษัทจะไมร่ับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
เอกสารในการเดินทางเข้าประเทศศรีลังกา : 

1. เล่มพาสปอร์ตอายุการใช้งานนบัจากวันเดินทาง ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2. กรุณาสง่ Copy หน้าพาสปอร์ตให้กบัทางบริษัททัวร์หลังจากที่ท่าน Confirm การเดินทาง 

และท าการเกบ็พาสปอร์ตตัวจรงิ ในข้ันตอนต่อไป  
 

 


