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** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 1,000 บาท/ทาน **

โปรแกรมทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันเวลาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
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DATE FLIGHT FLIGHT NO. SECTOR DEPART ARRIVE BAGGAGE 
WEIGHT

วันเดินทาง SRILANKAN UL403 BANGKOK-COLOMBO 8.40 10.40 30 KG.

วันกลับ SRILANKAN UL402 COLOMBO- BANGKOK 01.10 06.15 30 KG.

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

อายุบวร .... ทัวรจาริกแสวงบุญ ศรีลังกา 

กราบสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ที่เกาแกที่สุดในโลกไหวพระเขี้ยว

แกวที่เมืองแคนดี้ เจดยีทรงลังกาที่ใหญที่สุดในเมืองอนุราธปุระ 

5 วัน 3 คืน

โรงแรม

วันที่ 1 Anuradhapura – Rajarata Hotel หรือเทียบ
เทา

https://rajaratahotel.lk/
ระดับ 3 ดาว เนื่องจากเมือง 

Anuradhapura ดีที่สุด

วันที่ 2 Sigiriya Village หรือเทียบเทา https://www.colomboforthotels.com/sigiriya-
village/ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Kandy – Amaya Hills หรือเทียบเท่า https://www.amayaresorts.com/amayahills/ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมทองเที่ยว เชา กลางวัน เย็น ที่พัก

วันที่ 1 ออกเดินทาง-เที่ยวเมืองเนกัมโบ - อาหารกลางวัน - 

มหินตเล

บริการโดยสารการ

บิน
🍽 🍽 Rajarata Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 2 ตนพระศรีมหาโพธ์ิ  เจดียถูปาราม อนุราชปุระ -  ภูเขา

สิคิริยา
โรงแรมที่พัก 🍽 🍽

Amaya Lake หรือเทียบเทา

วันที่ 3 วัดถ้ำดัมบุลลา - เมืองแคนด้ี - ระบำแคนด้ี โรงแรมที่พัก 🍽 🍽 Amaya Hills หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สักการะพระเข้ียวแกว-โคลัมโบ-วัดคงคาราม-วิหาร

กลางน้ำ-กราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัด Kelaniya
โรงแรมที่พัก 🍽 🍽

วันที่ 5 เดินทางถึงไทยเวลา 06.15 เวลาประเทศไทย บริการโดยสารการ

บิน
เดินทางถึงไทย

https://rajaratahotel.lk/
https://www.colomboforthotels.com/sigiriya-village/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
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วันที่ 1 เดินทางจากกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ- อนุราชปุระ

06.00 น.

เวลานัดหมาย 06.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เชิญที่ประตู 8 แถว R-S เคานเตอร สายการ 
การบินไทย Sri Lankan Airlines เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เจาหนาที่ฟาฟา ทราเวล  รอ
ทุกทานเพื่อเตรียมสัมภาระ โหลดขึ้นเครื่อง น้ำหนักสัมภาระ ตามเงื่อนไขขอกำหนดของสายการบิน น้ำหนัก
กระเปา 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม 

8.40
เดินทางสูเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ใชระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. 20 นาที (เวลาทองถิ่นของ
ประเทศศรีลังกาชา กวาเวลาในประเทศไทย 1.30 ชม)สายการบินมีบริการอาหารเสริ์ฟบนเครื่อง 

10.40
เดินทางถึงสนามบินบันดารานายเก (Bandaranaike) หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง มัคคุเทศกพรอม
ตอนรับทุกทานเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บริการอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย ออกเดินทางสูเมืองอนุราชปุระ ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ชวงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โรงแรมที่พักอิสระพักผอนตามอัธยาศัย

นำคณะเดินทางสัมผัสดินแดนแหงพระอรหันต เดินทางสู มหินตเลกาวเขาสูประตูสวรรคผานบันได 1,840 
ขั้น แบงออกเปน 3 ชั้น สองขางทางมีตนลีลาวดี และชั้นแรก ทานจะไดเห็นเจดียทรงสาญจิ ชั้นที่สอง เปนหอ
ฉันและชั้นที่ 3 เปนอัมพัสถลเจดียเชื่อวาเปนสถานที่พบกันครั้งแรกระหวางพระมหินทเถระและพระเจาเท
วานัมปยติสสะ เจดียมีลักษณะเหมือนรูปไขทรวดทรงกะทัดรัต สวนเสาหินโดยรอบคือเสาค้ำยันหลังคาเครื่อง
ไมมุงดวยกระเบื้องภายในเจดียบรรจุพระอัฐิธาตุ และพระอังคารของพระมหินทเถระ Mihintale Temple 
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วันที่2 ๏ อนุราธปรุระ  ๏ตนพระศรีมหาโพธิ์ ๏

วันที่ 2 พักเมือง สิกิริยา/ดัมโบลา ( บริการอาหาร เชา / กลางวัน / เย็น ) 

ชวงเชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ชวงบาย ออกเดินทางสูเมืองสิกิริยา ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

บริการอาหารกลางวัน

เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura)ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศศรีลังกา มีหลักฐานทางประวัต
ศาสตรวาพระพุทธศาสนาจากอินเดียเขามาตั้งมั่นที่เมืองนี้ เมืองอนุราธปุระ เปนดินแดนโบราณที่หลากหลายไป
ดวยสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา ชมวิวทิวทัศนสวยงามที่เต็มไปดวยสวนมะพราวระหวางเดินทาง จากนั้นนำทาน
กราบสักการะตน พระศรมีหาโพธิ์ซึ่ง เปนตนโพธิ์ที่เกาแกที่สุดในโลกจนกระทั่งลงบันทึกในหนังสือกินเนสบุคและ
เปนตนไมประวัติศาสตร ดานความสัมพันธหวางอินเดียและศรีลังกาโดยพระเจาอโศกมหาราชไดเจริญสัมพันธไมตรี
ทางศาสนากับกษัตริยลังกาโดยจัดสง พระราชโอรสคือ พระมหินเถระเดินทางมาเผยแพรพุทธศานาบนผืนเกาะนี้
และได โปรดพระราชธิดา คือพระสังฆมัตตาเถรีเดินทางมาอุปสมบทกุลสตรี ชาวลังกาและไดอัญเชิญกิ่งพระ
ศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่นครอนุราชปุระ  นมัสการพระเจดยีรุวันเวลิแสยถูปารามเจดีย โลหะปราสาท  วัดอิสุรุมุณิย
วิหาร(Isurumuniya Viharaya)สรางขึ้น ในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันวาพระมหินทอรหันต ราชโอรสของพระเจา
อโศกมหาราช ไดเคยมาจำพรรษาแรกที่วัดแหงนี้มีภาพแกะสลักหินที่งดงาม ชม เจดียเชตวัน เจดียที่ใหญที่สุดของ
เมืองอนุราธปุระ 
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ชวงบาย

ชวงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โรงแรมที่พักอิสระพักผอนตามอัธยาศัย

ยอดเขาสิกิริยา(SIGIRIYA) 
ซึ่งเปนมรดกโลก เปนปอมปราการหินอันเลื่องชื่อซึ่งรอบบริเวณเปนตนไมใหญนอยและปาไพร มีความสูงกวา 400 
ฟุต เปนยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเปนพระราชวังเกา “พระราชวังลอยฟาสิ
กิริยา” (Sigiriya Rock Fortress) ชมปอมปราการเปนสิ่งมหัศจรรยแหงเดียวรูจักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ 
แทนศิลาราชสีหไดรับการจัดอันดับใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกลำดับที่ 8 บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของ
พระราชวังในอดีตชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหลเปนภาพนางอัปสรสวรรคที่มีอายุกวา 1,000 และถูกจัดใหเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลก 

 

วันที่ 3 ถ้ำดัมบูลา - ระบำแคนด้ี

วันที่ 3 พักเมือง แคนด้ี( บริการอาหาร เชา / กลางวัน / เย็น ) 

ชวงเชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

นำทานชมวัดถ้ำดัมบูลาซึ่งตองเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดกาวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช เวลาขึ้น 
ประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถาแลว ทานจะไดเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำทานจะพบกับ
ความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดียพระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู
ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายหองเย็น จากนั้นนำทานเดินทางสูสวนเครื่องเทศสมุนไพร ชมวิธีการผลิตเครื่องเทศของศรีลังกา 
ระหวางการเดินทางสูเมืองแคนดี้แวะชมไรชา ที่มีชื่อเสียงของประเทศศรีลังกา Labukella tea Estate 
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เดินทางสูเมืองแคนดี ้ชมวัดพระทันตะธาตุแหงกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยว
แกว อันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนการไดเขาเฝาพระพุทธเจาตอหนาพระพักตร จากนั้น ชมพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมของ
ตางที่ใชในการแหพระเขี้ยวแกวและรอยพระพุทธบาทที่ประเทศไทยมอบใหศรีลังกา จากนั้นชมพิพิธภันฑชางนามวา
ราชาผูทำหนาที่อันเชิญพระเขี้ยวแกวเขาพิธีแหถึงวาระสุดทายแหงชีวิตและนำทานเดินรอบตนพระศรีมหาโพธิที่อยู
ขางพระวิหารวัดพระเขี้ยวแกว เดินทางไปชมสุดยอดระบำไฟพื้นเมืองที่หาชมไดยาก

ชวงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โรงแรมที่พักอิสระพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว
วันที่ 4 เดินทางกลับ ( บริการอาหาร เชา / กลางวัน / เย็น ) 

ชวงเชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ออกเดินทางสูเมืองโคลัมโบ ระหวางทางแวะชิมโรงงานผลิตชาซีลอน และสินคาของฝาก

กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแกว อันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนการไดเขาเฝาพระพุทธเจาตอ
หนาพระพักตร ณ วัดพระเขี้ยวแกว Sri dalada Maligawa ในชวงเชา แวะซื้อของฝาก ณ ยานโรงแรมควีน และ
แวะสักการะ วิหารพระพุทธ Bahirawakanda 
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เที่ยง รับประอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เชาวันใหม นำพาทุกทานพรอมออกเดินทางไปยังสนามบินบันดารานายเก (Bandaranaike) เพื่อเตรียมเดินทางกลับ
ประเทศไทย Sri Lankan Airlines  รอบ 01.10 น.และ ถึงไทยเชาวันใหม 06.15 น. โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ

ชมวัดคงคาราม (Gangarama Temple)  
ซึ่งเปนวัดของนิกายสยามวงศมีพระประทานองคใหญปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาดานหลังของวัดจะมีพระพุทธรูป
โลหะขนาดใหญประดิษฐานอยูมากมายนับไมถวนซึ่งลวนแลวแตเปนของคนไทยที่ไดนำมาถวาย 
เปนพุทธบูชาใหกับวัดแหงนี้ถือเปนวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบใหความเคารพอยางสูงสุดเปนวัดเกาแกสรางขึ้น
เมื่อ  1,900 กวาป เปนวัดใหญนิกายสยามวงศ  ภายในวิหารมีภาพเขียน ภาพปน ภาพแกะสลัก เปนงานยอด
ศิลปกรรม  

 

เดินทางสูวัดกัลณียา( Kelaniya Rajamahaviharaya ) 
ถือเปนวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบใหความเคารพอยางสูงสุดเปนวัดเกาแกสรางขึ้นเมื่อ  1,900 กวาป เปนวัดใหญ
นิกายสยามวงศ  ภายในวิหารมีภาพเขียน ภาพปน ภาพแกะสลัก เปนงานยอดศิลปกรรม มีตนโพธ์ิใหญ 1 ใน 32 
ตน ที่แยกหนอมาจากตนพระศรีมหาโพธ์ิที่เมืองอนุราธปุระ 
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หมายเหตุ :  

• ทานใดที่เดินทางทานเดียว แจงเรียกเก็บเพิ่มเติมในหองพักเด่ียวราคา 6,000 บาท 

อัตราคาบริการนี้รวม 
☑ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กำหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER SERVICE CHARGE)  
คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม  
หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง 

☑ หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2 ทาน 
☑ คาอาหารทุกมื้อพรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
☑ คารถนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวรตลอดรายการ  
☑ ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท  

(เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมแบบกลุม) 
☑ คาธรรมเนียมเชาชมสถานที่ตางๆ 
☑ คาทิปพนักงานตามรานอาหารและโรงแรมที่พัก 
☑ คามัคคุเทศกนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
☑ คาวซีาประเทศศรีลังกา และคา Granting permission 

อัตราคาบริการไมรวม 
☒ คาทิปหัวหนาทัวร มัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น ขอความกรุณาจากทาน 1,000 บาท หรือมากเทาที่ทานประทับใจ และกรุณา 
มอบทิปกับเจาหนาที่สงทัวรหรือหัวหนาทัวร ณ วันเดินทางวันแรก 

☒ คาธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง 
☒ คาวีซาเขาประเทศ สำหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศไทย 
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร  มินิบาร  ทีวีชองพิเศษ 
☒ คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการถูก                   

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

ขอกำหนดและเงื่อนไขควรทราบ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่นั่งที่
เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก  

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หนึ่งเหตุใดจนทำใหไมสามารถดำเนินการทองเที่ยวตามกำหนดได 

• อัตรานี้สำหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คำนวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 15 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ำกวาจำนวนดังกลาว 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอำนวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไปยังประเทศปลาย

ทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจากสายพาน ผานดาน

ศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของคณะเปนหลัก หรือ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง 
• สำหรับทานที่ตองเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางตอไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ 
ในราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได หากมีการลาชาหรือยกเลิกจากเที่ยวบินระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อปองกัน

การพลาดเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางทีท่านจะเดินทางตอไป (เที่ยวบินที่เดินทางมาหรือเดินทางตอ ควรมีระยะเวลาในการตอเที่ยวบิน

อยางนอย 3 ชั่วโมง) และทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเกิดคาใชจายดังกลาวขึ้น 



9

ปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงาน 
☒ ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณตีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 
☒ คาน้ำหนักที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน 

,การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 
❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่สอไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนี  
เขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
      อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
      คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

 การสำรองที่นั่ง 
✪ กรุณาชำระเงินมัดจำทัวรทานละ 50 %   พรอมนำสงหนังสือเดินทางหรือสำเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจน 
            ใหกับทางบริษัทฯ  ทำการสำรองที่นั่งใหแกทาน 
✪ ชำระคามัดจำในสวนที่เหลือ เก็บกอนเดินทาง 30 วัน  

 หมายเหตุ 
☑ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
☑ บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

☑ หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชำระไวแลวไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

☑ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

☑ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

☑ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดัง
กลาว 

☑ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง 
หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

☑ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมีอำนาจขอ
งบริษัทฯ กำกับเทานั้น 

☑ หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมมี
การคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวง
หนา 

      ขอแนะนำ 
❖ สิ่งที่ควรนำติดตัว : กลองถายรูป, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเทาสวมใสสบาย, 
❖ ยากันยุงแบบทา หรือโลชั่น สำหรับไปในเชามืด หรือ พลบค่ำ 

     หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศศรีลังกาสำหรับคนไทย 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912
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1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือน และมีที่วางอยางนอย 3 หนา พรอมสำเนา และเลมเกา(ถามี)  
2. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถายหนาตรง ไมสวมแวน ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
 3. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ใบคอนเฟรมโรงแรมจากศรีลังกา)  
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พรอมสำเนา

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912

Kandy – Amaya Hills หรือเทียบเท่า


