
 

 

 
 

สุดคุ้ม...!! เดินทางครั้งเดียว เที่ยว 2 ที่ 

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวศรีลังกา กราบนมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว 

ชมความงดงามของชาวเมืองแคนด้ี และพบกับสวรรค์แห่งสุดท้ายบนโลก 

เกาะมัลดีฟส์ ชมความงามของหาดทรายขาว และท้องฟ้าจรดท้องทะเลสี

คราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – เมืองโคลัมโบ  – แคนด้ี 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “F” สาย

การบิน SRI LANKAN AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการ

เดินทาง 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์  เที่ยวบิน UL 899 

11.10 น. ถึงสนามบินเมืองโคลัมโบ  น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร ระหว่างทาง 

  น าท่านชมความงดงามของเมืองแคนดี้ในหุบเขาที่ตั้งอยู ่500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล แคนดี้เป็นเมืองที่

แสดงให้เหน็ถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  



 

บ่าย เดินทางไปยัง “วัดดาลามะ มาลิกาวะ” นมัสการพระบรมธาตุเข้ียวแก้ว พระทันตธาตุองค์น้ีเป็นพระทันต

ธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค ์

ค่ า น าท่านเดินทางเข้า Check in ณ โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก HILL TOP 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  แคนด้ี – เนคอมโบ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก น าท่านชม “วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุ

บาลี” ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาท าการบรรพชา

ให้ภิกษุชาวศรีลังกา “นิกายสยามวงศ”์ น าท่านชมวิธีการท าผ้าบาติก สินค้าพื้นเมืองที่ข้ึนชื่อของศรี

ลังกา จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู ่“กรุงเนคอมโบ”  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม “CITY TOUR” เพื่อชมหมู่บ้านชาวประมงในเมืองเนคอมโบที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ

ความงามที่เป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

เย็น น าท่านเดินทางสู่เมือง SEEDUWA เพื่อน าท่าน CHEK IN และรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของ 

โรงแรม CATAMATARAN BEACH HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3   เนคอมโบ – มัลดีฟส์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 

ปล่อยท่านอิสระจนถึงเวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อต่อเคร่ืองภายในประเทศไปยังมัลดีฟ  

14.05น. ออกเดินทางโดยสายการบนิศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 115  

15.00น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) เกาะมัลดีฟส ์

 น าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat ไปยังรีสอร์ท  

เย็น น าท่านเดินทางเข้า Check in ณ โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม  Adaven clup 

Rannahaliin Maldives หรือเทียบเท่า   

  

วันที่ 4   มัลดีฟส์  (อิสระโปรแกรม) 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก   

อิสระให้ท่านพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ หรือจะเลือกใช้บริการ

ทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ เช่น ด าน้ าชมปะการัง พายเรือแคนนู บานาน่าโบ๊ต ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไม่รวมในแพ็กเกจ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ รีสอร์ทที่พัก  Adaven clup Rannahaliin Maldives 

 

วันที่ 5   มัลดีฟส์  (อิสระโปรแกรม) – กรุงเทพฯ 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก   

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลงัอาหารสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเล ่

20.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่UL 104 

22.20 น.  ถึงสนามบินเมืองโคลอมโบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

 

วันที่ 6  กรุงเทพฯ 

 

01.20 น.   ออกเดินทางจากสนามบินโคลอมโบกลับสู่กรุงเทพมหานครฯ  

      โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 888 

06:15 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมประทับใจมิรู้ลืม 

 



 

 
         **** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **** 

 

PERIOD 
ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง  พักเดี่ยว 

กรุ๊ป 
พักคู่ ท่านละ  พักผู้ใหญ2่ท่าน  เพ่ิม 

20-25 , 10-15  กค.56 38,900 38,900 10,000 25 

10-15 สค.56 41,900 41,900 10,000 25 

7-12  ธค.56 38,900 38,900 10,000 25 

28 ธค.56 – 02 มค.57 51,900 51,900 18,000 25 

 

ค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน SRILANKAN AIRLINES 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ค่าที่พักโรงแรมที่ศรีลังกา 2 คืน    

 ค่าที่พักโรงแรมที่มัลดีฟส์ 2 คืน 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริการตามโปรแกรม 

 ค่าสัมภาระสายการบิน 20 กิโลกรัม 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บริการตามรายการกําหนด 

 ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถ้ามี) 
3. ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้าว 
4. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
5. ค่าน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2. รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจํานวน 2 รูป) 



 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

 เอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง  

 เอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่
ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. เอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใ นเอกสารการจอง ) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน (ผู้มีชื่อในเอ กสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า   

 


