
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทวัรศ์รีลงักา : รหสั KRB25 



  

นมสัการพระเขีย้วแกว้ ณ ประเทศศรลีงักา  3  วนั  
ชม วดัเกา่แก ่“วดัคงคาราม” และ “วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร”  

สมัผสัวฒันธรรมและวถิชีวีติชาวศรลีงักา...ชมเมอืงโคลอมโบและเมอืงแคนดี ้

เดนิทางโดยสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์ UL 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิบนัดารานายเก (ศรลีงักา) – เมอืงแคนดี ้– ซติีท้วัรเ์มอืงแคนดี ้   

06.00 น.   คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W ประตู 9 สาย

การบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น 

09.10 น.  เหนิฟ้าสู่ ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิศรลีังกันแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที ่UL403 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 

ชม.) 

11.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตบิันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีังกา ชือ่ทางการ สาธารณรฐั

สงัคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักา  เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอนิเดยีตอนเหนือ นอกชายฝ่ังตะวันออก

เฉียงใตข้องอนุทวปีอนิเดยี ชือ่ในอดตีไดแ้ก ่ลังกา ลังกาทวปี สงิหลทวปี และ ซลีอน ซึง่เป็นชือ่ทีใ่ชใ้นสมัย

อาณานคิมจนถงึ พ.ศ. 2517 มพีรมแดนทางทะเลตดิต่อกับอนิเดยีทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือและมัลดฟีสท์าง

ทศิตะวันตกเฉียงใต ้ เวลาทอ้งถิน่ประเทศศรลีังกาชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. น าทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและ

รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้(Kandy) ตัง้อยูบ่นยอดเขาเหนือระดับน ้าทะเล 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกของ

ประเทศศรลีังกา เดมิเรยีกว่า ‘ศริวิัฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขันธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรยีก ‘ขันธะ’ หมายถงึกองหนิ

หรอืภูเขา เมือ่ต่างชาตเิขา้ครองเมอืงขันธะ จงึออกส าเนียงตามฝร่ังว่า แคนดหิรอืแคนดี ้เมอืงแคนดี ้เป็นทีต่ัง้

ของดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแกว้ (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของ

พระพุทธเจา้ เป็นเมืองที่แสดงใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของพุทธศาสนาในประเทศศรลีังกา วัดวาอาราม ในเมอืงน้ี

ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนกิชน มพีธิอีัญเชญิพระเขีย้วแกว้เขา้ร่วมขบวนแห่ทุกปี เป็นสถานทีจั่ด

งานเทศกาล “เประแหระ” เรยีกไดว้า่แคนดี ้เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิส์ าหรับพุทธศาสนกิชนในศรลีังกาและทั่วโลก 

นอกจากน้ียังมีบา้นเรือนแบบเก่าอยู่มาก ทัง้ยังมีส ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานีรถไฟ,โรงแรม

,โรงพยาบาล อากาศเย็นสบายตลอดปี มแีมน่ ้าไหลผา่น มทีะเลสาบทีส่วยงาม  

น าทา่นชม ทะเลสาบแคนดี ้(Kandy Lake)  ทะเลสาบที่กวา้งใหญ่และ

เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงแคนดี ้ทีม่ชีาวบา้นมาออกก าลัง

กายทุกวัน ทะเลสาบแห่งน้ีอยู่ใกลก้ับวัดพระเขี้ยวแกว้ จึงเป็นที่นิยม

ส าหรับชาวเมอืงทีจ่ะแวะมา น าท่านชม เมอืงแคนดี ้ผ่านชมสถานีรถไฟ,

จัตุรัสและหอนาฬิกากลางใจเมือง,เทวาลัย,โบสถ์ครสิต์,มัสยติ แวะให ้

ท่านชอ้ปป้ิง รา้นอัญมณี สนิคา้ที่ท ารายไดใ้หป้ระเทศศรีลังกา เชญิชม

และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  RIVENDELL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B9%8C


  
วนัทีส่อง เมืองแคนดี้ – วดัพระเขี้ยวแก้ว (Temple Of The Tooth) – โรงงานผลิตชากิรากาม่า – สวน

สมุนไพร – เมอืงโคลอมโบ – วดัคงคาราม – วดัเกลาณียะราชมหาวหิาร – ซติีท้วัรเ์มอืงโคลอมโบ – 

สนามบนิบนัดารานายเก (ศรลีงักา) 

เชา้มดึ น าท่านเดนิทางสู่  วัดพระเขีย้วแกว้(Temple Of The Tooth) หรอื วัดศรี

ดาลาดา มาลกิาวา วัดในพระพุทธศาสนานกิายเถรวาท(สยามวงศ)์ ตัง้อยู่

รมิทะเลสาบแคนดี ้เมอืงแคนดี ้ประเทศศรลีังกา ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

(พระบรมสารีรกิธาตุพระทันตธาตุเบื้องล่างขวาของพระพุทธเจา้) เมือง

แคนดีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก วัดพระเขีย้ว

แกว้ สรา้งโดยพระเจา้วมิลธรรมสุรยิะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์

สดุทา้ยของประเทศศรลีังกาในปี พ.ศ. 2138 โดยวัดตัง้อยู่ในพืน้ที่ๆ  เคย

เป็นสว่นหนึง่ของพระราชวังโบราณ เน่ืองจากความเชือ่ของชาวสงิหลทีเ่ชือ่วา่ผูท้ีรั่กษาพระเขีย้วแกว้ไวย้อ่มถอื

ว่ามสีทิธชิอบธรรมในการปกครองอาณาจักรมาแต่โบราณ  ปัจจุบันวัดพระเขีย้วแกว้ เป็นวัดทีอ่ยู่ในความดูแล

ของพระมหาสังฆนายก สยามวงศ ์ซึง่มอียู่สองฝ่าย คอื ฝ่ายมัลลวัตตะ (คามวาส)ี และอัสคริยิะ (อรัญวาส)ี ซึง่

จะแบ่งกันปกครองรักษาพระเขี้ยวแกว้สลับกันทุกปี โดยพระเขีย้วแกว้ประดษิฐานในพระสถูปประดับอัญมณี

ขนาดใหญ่ซอ้นกันหลายชัน้ ภายในพระคันธกุฎวีหิารทีม่กีารป้องกันรักษาเขม้งวดทัง้จากกองก าลังทหารซึง่

ประจ าการทีว่ัดและพระสงฆ ์ซึง่พระสงฆจ์ะกระท าพุทธบูชาเป็นประจ าทุกๆ วันในชว่งเชา้ เทีย่งและเย็น  เชญิ

ทา่นกราบนมัสการพระเขีย้วแกว้เพือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม โรงงานผลติชากริากามา่ (Giragama Tea Factory) โรงงานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในศรลีังกา ใหท้า่นได ้

เยีย่มชมกระบวนการการผลติ ชมสวนชาดูวธิกีารปลูก,เก็บเกีย่ว ชาชัน้ดทีีเ่ป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของศรี

ลังกา เชญิท่านเลือกซือ้ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านแวะชม สวนสมุนไพร ของขึน้ชือ่ของชาวศรีลังกา ชม

สมุนไพรพื้นเมือง อบเชย,กานพลู,กระวาน,โกโก ้ฯลฯ เลอืกชมเลือกซือ้ผลติภัณฑท์ี่สกัดจากสมุนไพรตาม

อัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงโคลัมโบ (Colombo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและ

เป็นเมืองหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลังกา  มีประชากร 

642,163 คน โคลัมโบมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โกโลน

โตฏะ (Kolon thota) ซึง่แปลว่า "ท่าเรอืรมิแม่น ้าแกฬณิ" หรือ โก

ละ-อัมพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่ าเรือที่มีต น้

มะม่วง" โคลัมโบเป็นเมืองที่อยู่ตดิชายฝ่ังทะเล ท าใหใ้นสมัยโบราณจงึมีพวกพ่อคา้จากต่างประเทศ เช่น 

อาหรับ,สเปน,โปรตเุกส มาทีโ่คลัมโบ เพือ่มาท าธรุกจิคา้ขายกบัประเทศศรลีังกา สนิคา้ซึง่เป็นทีต่อ้งการมากใน

สมัยทีช่าวสงิหลยังไมไ่ดป้ลกูชา ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ โดยเฉพาะกานพล ูเป็นเครือ่งเทศทีเ่ป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ

อันดับหนึ่งของต่างประเทศและชว่งประเทศศรลีังกาไดต้กเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษเมือ่ พ.ศ. 2339 นัน้ ท าให ้

โคลัมโบไดก้ลายเป็นศูนย์กลางการตดิต่อคา้ขายและอังกฤษไดม้าก่อสรา้งอาคารและจัดวางผังเมืองให ้

โคลัมโบ ท าใหก้รุงโคลัมโบมีบรรยากาศคลา้ยกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมือง

โคลัมโบและสองขา้งถนนนั้นเป็นที่ตัง้ของสถานที่ราชการ ลักษณะตัว

อาคารคลา้ยกับอาคารในประเทศอังกฤษ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) วัดของนิกาย

สยามวงศ ์ตัง้อยู่ที่กรุงโคลัมโบ เป็นวัดที่มีศลิปะผสมผสานระหว่าง ศรี

ลังกา,อนิเดยี,ไทย,จนี  สรา้งขึน้เมือ่ปีพ.ศ.2428 (ค.ศ.1885) จากพ่อคา้

ชาวศรีลังกาซือ้ที่ดนิจากแขกมัวรเ์พื่อสรา้งวัดและมีประชาชนที่ศรัทธา

ร่วมบรจิาคเป็นยุคทีช่าวพุทธในศรลีังกาตอ้งการฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนา เป็นทีต่ัง้โรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทติย์

แห่งแรกของศรีลังกา ภายในวัดมีพระอุโบสถกลางน ้าไวส้ าหรับประกอบพิธีอุปสมบท มีการจัดพิธีบูชา

พระพุทธเจา้เชา้เย็นตามประเพณีของชาวศรลีังกา มขีองเกา่ของโบราณจ านวนมากจัดเป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่เปิด

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มพีระปางสมาธแิละพระยนืองคใ์หญ่,เจดยีส์ขีาว,ตน้โพธิใ์หญ่,โรงเลีย้งชา้ง ปัจจุบันมี

พระพุทธรูปที่บรจิาคโดยชาวไทยประดษิฐานอยู่บรเิวณอุโบสถเป็นจ านวนมาก เชญิท่านชมภายในวัดตาม

อัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านสู่ วัดเกลาณียะราชมหาวหิาร (Kelaniya Raja Maha Viharaya) 

วัดเก่าแก่สมัยพุทธกาล ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 13 กม.ทางทศิ

เหนือ วัดแหง่น้ีมคีวามส าคัญต่อชาวพุทธศรลีังกาเพราะเชือ่วา่องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระอรหันตท์ีเ่ป็นสาวกอกี 500 รูปไดเ้คยเสด็จ

มายังวัดแห่งน้ีหลังจากตรัสรูไ้ด ้8 ปีในวันวสิาขบูชาเมือ่ 2,500 ปีตามค า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2138
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5


  
เชญิของเจา้ผูค้รองแควน้กัลยาณี ซึง่เป็นพญานาคนามว่า มณีอัคขกิะ

(King Maniakkhika) บรเิวณวัดมพีระเจดยีท์รงระฆังคว ่าสขีาวขนาดใหญ่

ซึง่ชาวศรลีังกาเชือ่ว่าเป็นพระเจดยีท์ีบ่รรจุพระแท่นบัลลังคท์ีอ่งคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เคยมาประทับ นมัสการพระพุทธรูปทีใ่ตต้น้โพธิท์ีถู่ก

ตอนกิง่มาจากตน้พระศรมีหาโพธิเ์มอืงอนุราธปรุะ กิง่เบือ้งขวาของตน้พระ

ศรมีหาโพธิท์ีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรัสรูจ้ากประเทศอนิเดยี อสิระขอพร,สวด

มนตต์ามอัธยาศัย นอกจากน้ีท่านยังสามารถเดนิชมบรเิวณวัดมพีระพุทธ

ไสยาสน์,พระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาต,ุภาพวาดเกีย่วกับพุทธประวัต,ิ

รูปเทพเจา้และการผสมผสานศลิปะแขนงตา่งๆ เดนิชมจนถงึเวลานัดหมาย. 

 น าท่านเที่ยวชม เมืองโคลอมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ Independence Memorial 

Hall  สรา้งขึน้เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรลีังกาทีไ่ดรั้บเอกราชจากอังกฤษเมือ่ปี พศ. 2491 หลังจากทีเ่ป็น

อาณานคิมของตา่งชาตมิาเกอืบ 500 ปี ในการสรา้งอาคาร นายรัฐมนตร ีSenanayaka ของศรลีังกา ตอ้งการให ้

เป็นอาคารทีท่รงคุณคา่ทางประวัตศิาสตร ์ไปตลอดกาล และปัจจุบันบรเิวณสวนโดยรอบจะเป็นทีพ่ักผ่อน ออก

ก าลังกายของชาวโคลอมโบ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 
วนัทีส่าม สนามบนิศรลีงักา – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)                                                           

01.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนินานาชาตบิันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรลีังกา เพือ่กลับสูป่ระเทศไทย 

โดยสายการบนิศรลีังกันแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ........................................... 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมีต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทุกกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทาง
ไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 

 

 

 

 



  
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่ม่ันใจ

โปรดสอบถาม 

 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด

ก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ 

ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางใน
บางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ

คนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

