2 ประเทศ 2 รสชาด 2 บรรยากาศ
ศรีล ังกา-ม ัลดีฟ์ 7 ว ัน 5 คืน
สายการศรีล ังกาแอร์ไลน์

กําหนดว ันเดินทางได้เองทุกว ัน ตงแต่
ั
2 ท่านขึน เดินทางได้ตงแต่
ั
ว ันที 7ม.ค.-30ก.ค. 57
ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โคลอมโบ
07.00 น.
อิสระเช็กอินบัตรโดยสารเอง ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข ้าที 8 เคาน์เตอร์ S
สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (Srilanka Airlines) (อัตรานีไม่รวมค่าตัวไป-กลับ)
09.55 น.
อิสระเดินทางเองสูป
่ ระเทศศรีลงั กา โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เทียวบินที UL-819
11.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดารานายาเก (Katunauake International Airport) เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา
หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว ไกด์บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ รอต ้อนรับและนํ าท่านเข ้าทีพัก
“โคลัมโบ” ชือนีมาจากภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือทีมีต ้นมะม่วง ใน
คริสต์ศตวรรษที 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชือนีเพือเป็ นเกียรติแก่ นายคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชาวสิงหลเรียก
โคลัมโบว่า “โคลอมบา” เมืองโคลัมโบ เป็ นเมืองหลวงทางการค ้า และถือได ้ว่าเมืองใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศศรี
ลังกามีอาณาเขตติดชายฝั งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็ นรูปหยดนํ า หรือไข่มก
ุ จนได ้รับการ
ขนานนามว่าไข่มก
ุ แห่งทะเลอันดามัน
ทีพัก
 พัก ณ โรงแรม................. (เลือกพักระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว)
ว ันทีสองของการเดินทาง
โคลอมโบ – แคนดี
เช ้า
 รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหารเช ้า นํ าท่านออกเดินทางสู ่ เมืองแคนดี (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัวโมง) โดยตลอดสองข ้าง
ทาง ชืนชมทัศนียภาพทีงดงามของป่ าอันอุดมสมบูรณ์ ของพรรณไม ้นานาชนิด นํ าตกใหญ่น ้อยทีมีให ้เห็นตาม
เส ้นทาง  ระหว่างทางแวะ Spicy Garden หรือสวนสมุนไพร ศรีลังกาได ้ชือว่าเป็ นดินแดนแห่งเครืองเทศ
และมีการส่งออกเครืองเทศเป็ นอันดับต ้นๆ ของโลก ทัง โกโก ้, วนิลา, อบเชย (Cinnamon), จันทร์เทศ
(nutmag), กานพลู (Clove) เป็ นต ้น เดินชมสวนสมุนไพร ทีท่านสามารถเรียนรู ้ว่าต ้นไม ้ไหน คือสมุนไพรชนิดใด
และส่วนไหนทีจะได ้ถูกนํ ามาใช ้ประโยชน์ หากมีโอกาศอยากเรียนเชิญท่านได ้ลิมลองไอศครีมรสซินนามอน หรือ
ท่านใดทีชอบการนวด อาจแอบพักผ่อนด ้วยการนวดกับนํ ามันมะพร ้าว นอกจากนีมะพร ้าวยังมีสรรพคุณมากมายที
เราทราบดีคอ
ื มีประสิทธิภาพดีในการปลูกผม และทําให ้เส ้นผมดกดํา สลวยเป็ นเงางาม โดยเฉพาะนํ ามันมะพร ้าวที
สกัดจากผลคิงค์โคโคนั ท หากท่านใดมีปัญหาเรืองไขข ้อก็ขอแนะนํ านํ ายาสมุนไพรแก ้โรคไขข ้อเสือม เป็ นต ้น
ถึงเมืองแคนดีจากนั นชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบแคนดี (Upper Lake) แคนดี มาจากคําว่า kanda เป็ น
ภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เนืองจากแคนดีอยูส
่ งู จากระดับนําทะเล 1,600 ฟุต ชือเดิมคือ ศิรวิ ฒ
ั นานคร หรือ สิงห
ขันธนคร ตามชือของฤาษีตนหนึงทีเชือกันว่าเคยอาศั ยอยูท
่ นี
ี ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขันธะ” หมายถึง กองหินหรือ
ภูเขา ต่อมาเมืออังกฤษเข ้าครองเมือง การเรียกขันธะ จึงออกเสียงสํ าเนียงตามฝรังว่า แคนดิ หรือ แคนดี เมืองแคน
ดีเคยเป็ นทีมันสุดท ้ายของกษั ตริยส
์ ิงหล ก่อนการเสียดินแดนให ้กับจักรวรรดิอังกฤษในปี พ.ศ.2358
เทียง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ย์ ณ
นํ าท่านเทียวชมเมืองแคนดี เริมจากนังรถชมย่านการค ้า ชมความสวยงามของอาคารทียังมีกลินอาย เมือครังชาว
อังกฤษได ้เข ้ามายึดครอง จากนั นนํ าท่านเดินทางสูว่ ัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตังอยูร่ ม
ิ ทะเลสาบแคนดี เป็ น
วัดทีพระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทําการบรรพชาให ้ภิกษุ ชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ ้าบรมโกศ
นั บว่าเป็ นจุดเริมต ้นของ “นิกายสยามวงศ์”
จากนั น แวะชม สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา (Peradeniya Botanicl Garden) สวนพฤกษศาสตร์ทติ
ี ด
อันดับ 1 ใน 10 ทีดีทสุ
ี ดในเอเชีย สวนนีมีพนที
ื กว่า 147 เอเคอร์ ภายในสวนมีพันธุไ์ ม ้มากมายกว่า 5,000 ชนิด
จากทุกภูมภ
ิ าคในโลก บางชนิดก็มเี ฉพาะทีศรีลังกาเท่านั น และท ้ายสุดสํ าหรับผู ้ทีชืนชอบอัญมณี
ชมศูนย์อญ
ั มณี (Gem Museum) ประเทศศรีลงั กาได ้ชือว่าเป็ นประเทศทีมีอัญมณีทมี
ี นํางามและเป็ นประเทศที
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เป็ นผู ้ผลิตติด 1 ใน 5 ประเทศทีมากทีสุดในโลก โดยอัญมณีทศรี
ี ลังกามีชอเสี
ื ยงมาก ได ้แก่ กลุม
่ แซฟไฟร์ ทับทิม
แคทส์อาย เป็ นต ้น เคยมีการระบุบในเว็บไซต์เดอะวอลล์ตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ประเทศศรีลงั กาได ้ขุดค ้นพบ
ไพลินเม็ดใหญ่ทสุ
ี ดในโลก ซึงมีนําหนั กมากถึง 42 กิโลกรัม โดยมีมล
ู ค่าถึง 800 ล ้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ
24,000 ล ้านบาท) ไพลินทีขุดค ้นพบนีคือ บลูแซฟไฟร์ คอรันดัม ซึงบริษัททีเป็ นเจ ้าของได ้ตัดแยกออกเป็ นเม็ด ๆ
โดยเม็ดใหญ่ทสุ
ี ดทีมีสน
ี ํ าเงินเข ้มนี มีนําหนั ก 17 กิโลกรัม หรือประมาณ 85,000 กะรัต โดยผู ้เชียวชาญระบุด ้วยว่า
ไพลินเม็ดนีใช ้เวลาก่อตัวนานกว่า 200,000 ปี
ชมการแสดงนาฎศิลป หรือระบําแคนดีย ัน โดยจะใช ้เวลาแสดงประมาณ 1 ชัวโมง มีทังหมด 11 ชุดการ
แสดง โดยผู ้แสดงส่วนใหญ่จะเป็ นผู ้ชายรูปร่างบึกบึน และผู ้หญิงหน ้าตาคมคายออกมาร่ายรํา โดยเนือเรืองจะ
เกียวกับวิธช
ี วี ต
ิ ความเชือ และมักสอดแทรกความสามารถของกายกรรมให ้ได ้ตืนเต ้นกันบ ้าง สุดท ้ายของการแสดง
จะแถมด ้วยการแสดงเดินลุยไฟ หรือการแสดงอมไฟ (ฟ่ นไฟ) ซึงการแสดงนีจะเป็ นการแสดงทีสํ าคัญส่วนหนึง
ในช่วงงานเทศกาลเปราเฮล่า หรือเทศกาลแห่พระเขียวแก ้ว ผู ้ทีแสดงจะต ้องเป็ นผู ้บริสท
ุ ธิ คือต ้องปฎิบัตอ
ิ ยูใ่ นศีล
อย่างเคร่งครัด
19.00 น.
จากนั นนํ าท่านเข ้านมัสการพระเขียวแก้ว ณ ว ัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Valigawa) พระธาตุเขียวแก ้วที
เชือว่าเป็ นพระทันตธาตุเบืองบนด ้านซ ้ายขององค์พระสั มมาสั มพุทธเจ ้าปั จจุบันนีเหลืออยูเพี
่ ยง2แห่งในโลกเท่านัน
คือทีประเทศจีนและทีประเทศศรีลังกาแห่งนีเท่านั น จึงถือได ้ว่าเป็ นสถานทีสํ าคัญของพุทธศาสนิกชนทัวโลกต ้อง
เดินทางมาสั กการะให ้ได ้สั กครังในชีวต
ิ
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ห ้องอาหารของโรงแรมทีพัก
ทีพัก
 พัก ณ โรงแรม................. (เลือกพักระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว)
ว ันทีสามของการเดินทาง
แคนดี – โคล ัมโบ
เช ้า
 รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
อําลาเมืองแคนดี มุง่ หน ้าสูเ่ มืองโคลัมโบ ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัวโมง
เทียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Xilaton Chiness Restauranth
บ่าย
นํ าท่านสั กการะสถานทีสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา ว ัดก ัลยาณี (Kalaniya Raja Maha Vihara Temple)
ถือเป็ นวัดประจําเมืองทีชาวโคลัมโบให ้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็ นวัดเก่าแก่สร ้างขึนเมือ 1,900 กว่าปี ทแล
ี ้ว โดย
กษั ตริย ์ YATALATISSA ซึงอยูใ่ นยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพนที
ื
100 ไร่ เป็ นวัดใหญ่นก
ิ ายสยามวงศ์
ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั น ภาพแกะสลัก เป็ นงานยอดศิลปกรรม มีต ้นโพธิใหญ่ 1 ใน 32 ต ้น ทีแยกหน่อมา
จากต ้นพระศรีมหาโพธิทีเมืองอนุราธปุระ เมือปี พ.ศ.1967 มีภก
ิ ษุ ชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุ เขมร 8 รูป
ได ้อุปสมบททีอุทกเขปสีมา (อุโบสถนํ า) กลางแม่นํากัลยาณี ... นํ าท่านสั กการะสถานทีสํ าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ว ัดคงคาราม (Gangarama Temple) ซึงเป็ นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็ นสถานทีตังโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชย
ั ศิลปะแบบลังกา
สวยงามมาก ด ้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยูม
่ ากมายนั บไม่ถ ้วน ซึงล ้วนแล ้วแต่
เป็ นของคนไทยทีได ้นํ ามาถวายเป็ นพุทธบุชาให ้กับวัดแห่งนี ... จากนั นนํ าท่านเดินช็อปปิ งทีห้างโอเดลช็ อปปิ ง
เซ็ นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชันชันนํ าของศรีลงั กา แหล่งช็อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังทีสุดของกรุงโคลอมโบ ภายใน
ร ้านมีส ินค ้าลดราคามากมาย หรือถ ้ายังไม่จใุ จนํ าท่านเดินทางสูต
่ ลาดเปตตา เบซาร์ ซึงเป็ นแหล่งรวมร ้านค ้าทีมี
สินค ้าราคาย่อมเยาว์
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Cey-Noor Thai Restaurant
ทีพัก
 พัก ณ โรงแรม................. (เลือกพักระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว)
ว ันทีสีของการเดินทาง
โคลอมโบ - ม ัลดีฟ์
เช ้า
 บริการอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
พักผ่อนตามอัธยาศั ย
11.00 น.
นํ าท่านเดินทางสูน
่ ามบินดารานายาเก (Katunauake International Airport) เพือเดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟ
เทียง
 จัดบริการอาหารกล่อง
13.45 น.
 เหินฟ้ าสูห
่ มูเ่ กาะมัลดีฟ โดยสายการบินศรีลงั กา แอร์ไลน์ เทียวบินที UL-115
14.40 น.
เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย ์ (Male International Airport) สาธารณรัฐมัลดีฟ มัลดีฟเป็ นประเทศทีมีจํานวนหมู่
เกาะปะการัง 26 กลุม
่ (Atoll) รวมทังสิน 1190 เกาะ ซึงจะมีจํานวนประชากรอาศั ยอยูป
่ ระมาณ 200 เกาะ และได ้รับ
การพัฒนาเป็ นโรงแรมสํ าหรับนั กท่องเทียวมากกว่า 74 เกาะ จึงได ้รับสมญานามว่าเป็ นสวรรค์บนดิน “The Last
Paradise on Earth” โดยแท ้ผู ้รักความสงบและท ้องทะเล หลังผ่านพิธต
ี รวจคนเข ้าเมือง นํ าท่านเดินทางโดย
เรือเร็ว (Speech Boat) เข ้าสูท
่ พั
ี ก
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ทีพัก
 พัก ณ โรงแรม................. (เลือกพักระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว)
ว ันทีห้าของการเดินทาง
ม ัลดีฟ์
เช ้า
 บริการอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
พักผ่อนตามอัธยาศั ย อิสระในการทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงแรม หรือหากท่านใดรักการดํานํ าตืน เพือความ
สวยงามใต ้ท ้องทะเล ทังชมปะการังทีประกวดประชันกันกับหลากสีสรรสดใส และเหล่าปลานานาชนิด ทังปลา
การ์ตน
ู , หมูเ่ ต่าทะเล, ปลาไหล Moray, ปลากระเบน Motar, ฉลาม และวาฬ เป็ นต ้น
18.00 น.
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
อิสระให ้ท่านได ้สนุกกับกิจกรรมของโรงแรม หรือหากท่านใดชอบวินด์เซริฟ หรือสกูบาร์ ไดรฟ์ หรือหากอยากได ้
ประสบการณ์กับการตกปลาทะเล ขอแนะนํ าให ้ท่านติดต่อสอบถามราคา และเวลากับเจ ้าหน ้าทีของโรงแรม
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ห ้องอาหารของโรงแรมทีพัก
ทีพัก
 พัก ณ โรงแรม................. (เลือกพักระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว)
ว ันทีหกของการเดินทาง
ม ัลดีฟ์ – โคล ัมโบ
เช ้า
บริการอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
พักผ่อนตามอัธยาศั ย อิสระในการทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงแรม
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับสูส
่ นามบินมาเล่ นํ าท่านเทียวชมเมืองมาเล่ ชมมัสยิด Huskuru Miskiiy เป็ นมัสยิดทีเก่าแก่
ทีสุดในมัลดีฟส์ สร ้างขึนในสมัยคริสตวรรษที 17 โดยตัวอาคารได ้ใช ้ปะการังมาสลักเป็ นลวดลายต่างๆ รวมถึงป้ าย
ฝั งศพทีอยูด
่ ้านหลังอาคารก็ยงั นํ าปะการังมาปะดับเป็ นป้ ายหลุมศพเช่นกัน จากนั นเดินไปยังศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม
ซึงเป็ นอาคารหลังใหญ่และสํ าคัญของเมืองมาเล่ลก
ั ษณะอาคารมีโดมสีทองขนาดใหญ่ซงเป็
ึ นเอกลักษณ์ทาง
สถาปั ตยกรรมของศาสนาอิสลามมีมส
ั ยิดทีจุได ้กว่า 5000 คน นอกจากนันยังใช ้เป็ นห ้องสมุด และห ้องประชุมอีก
ด ้วย แวะถ่ายรูปธงชาติมัลดีฟท์ทจตุ
ี รัสการเมือง ชมพระราชวังของสุลต่าน Mohamed Shamsuddeen III บ ้านพัก
ประธานาธิบดี และทําเนียบประธานาธิบดี ก่อนจะผ่านตลาดปลาและตลาดสด จากนันให ้ท่านอิสระเลือกซือของ
ฝากและของทีระลึก ก่อนเดินทางกลับสูป
่ ระเทศไทย
เทียง

**แนะนํ ารายการใหม่ กับการผจญภ ัยใต้นําลึก (Submarine tour)
นํ าท่านลงไปชมความงามแห่งโลกใต ้ท ้องทะเล ตํากว่า 150 เมตรจากผิวนํ า ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดย
จากระยะ 25 เมตรแรก คุณสามารถชมความงามของปะการังทีแข่งกันอวดโฉม อย่างสวยงาม พร ้อมเหล่าปลาตัว
เล็กตัวน ้อยทีอาศั ยตามแนวปะการัง อาทิ ปลาสิงโต, ปลากระพงข ้างเหลือง, ปั กเป้ ากล่องเหลือง และเต่าทะเล
เป็ นต ้น ลึกลงจากนันประมาณ 45 เมตร นอกจากปะการังทีงดงามสวยแปลกแตกต่างจากพวกปะการังทีอาศั ยใกล ้
ผิวนํ าแล ้ว ยังมีถําใต ้นํ า ซึงเหล่าปลาหลากชนิดอาสั ยอยู่ อาทิ ปลาฉลามครีบขาว, ปลานกขุนทองหัวโหนก, ปลา
เก๋ายักษ์ ซึงบ่อยครังทีท่านสามารถเห็นปลาเก๋าทีมีลําตัวยาวกว่า 2 เมตร และบ่อยครังทีเค ้าว่ายเข ้าใกล ้ตัวเรือ จน
ท่านอาจรู ้สึกระทึกกับเรียวฟั นขาวทีเค ้าส่งยิมให ้เรา เป็ นต ้น**
ความสนุกสนานแบบนีพลาดไม่ได้ เพียงราคาท่านละ 3500 บาทเท่านน
ั
20.30 น.

นํ าท่านเดินทางสูส
่ นามบินมาเล่ย ์ เพือเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ โดยเทียวบิน UL-110 ออกเดินทางเวลา 22.30 น.

ว ันทีเจ็ดของการเดินทาง
โคล ัมโบ - กรุงเทพฯ
00.30 น.
เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ เพือเปลียนเครืองบิน (Transit Passenger) เป็ นเทียวบิน UL-886 ออกเดินทางเวลา
06.25 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาต่อท่านสํ าหร ับพ ักห้องคู่ เดินทางได้ตงแต่
ั
2 ท่านขึนไป
โรงแรม

แบบห้อง

ช่วงทีเดินทาง

ห้องคู่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่

พ ักเดียวเพิม

3* Queen hotel-Kandy
www.queenshotel.lk
Pegasus Reef Hotel-Colombo
www.pegasusreefhotel.com

07 ม.ค – 20 เม.ย. 14

37,000

14,000

21 เม.ย.-25 ก.ค. 14

34,500

11,500

11 ม.ค-30 เม.ย. 14

48,000

20,900

31 พ.ค.-30 ก.ค. 14

45,000

19500

Beach Front

Fun Island Resort-Maldives
www.funislandmaldives.com
4* Amaya Hills-Kandy
www.amayahills.com
Galadari Hotel-Colombo
www.galadarihotel.lk

Water Villa

Addaaran Club Rannalhi-Maldives
www.adaaran.com/clubrannalhi
อ ัตรานีรวม
1. ทีพักสํ าหรับ 5 คืน พร ้อมอาหารเช ้า ในราคาต่อท่านสํ าหรับห ้องคู่
2. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามทีระบุบในรายการ

3. ค่ารถและพนั กงานขับรถทีจะเป็ นผู ้นํ าเทียว โดยจะบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ (English Speaking Guide Driver) ตลอดการ
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เดินทางในประเทศศรีลงั กา
4. ครึงวันทัวร์เกาะมัลเลย์ พร ้อมไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ
5. เรือเร็ว (Speech Boat) ใช ้รับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน และ โรงแรม
อ ัตรานีไม่รวม
1. ตัวเครืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ-โคลอมโบ-มัลดีฟ-กรุงเทพฯ
ราคาตัวของสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ ราคาจะเริมต้นอยูท
่ ี 5000 บาท (T class) + YQ 3500 บาท
(สํ าหรับขากลับเครืองบินจะแวะเปลียนทีเมืองโคลอมโบ ในประเทศศรีลังกา โดยใช ้เวลาประมาณ 45 นาที ผู ้โดยสารจึงจําเป็ นต ้อง
ลงจากเครือง โดยผ่านช่อง transit)
**ทงนี
ั ราคาตวเครื
ั
องบินอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยูก
่ ับการตลาดของแต่ละสายการบิน ขอให้ทา
่ นเช็ คก ับบริษ ัทฯทีเป็น
ต ัวแทนของสายการบินโดยเฉพาะอีกครงหนึ
ั
ง**
หรือสามารถตรวจสอบทีนงว่
ั าง และราคาค่าตวเครื
ั
องบินระหว่างประเทศได้ท ี
http://www.etravelway.com/airticket_inter_hk_th.asp
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครืองดืม ค่าซักรีด ค่ากล ้องหรือกล ้องวีดโี อสํ าหรับใช ้ในสถานทีเทียวในเมืองแคนดี และ
ทิป เป็ นต ้น
3. นํ าหนั กกระเป๋ าทีเกิน 20 กิโลกรัม (ระหว่างประเทศ)
4. ภาษีมล
ู ค่าเพิม 7%
5. กิจกรรมต่างๆ ในโรงแรม อาทิ ดํานํ าตืน ดํานํ าลึก ตกปลา สครูบาร์ วินด์เซริฟ เป็ นต ้น โดยทังนีท่านสามารถสอบถามราคาได ้จาก
ทางเจ ้าหน ้าทีของโรงแรมได ้โดยตรง
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน (นั บจากวันเดินทาง)
2. ทุกสั ญชาติไม่ต ้องทําวีซา่ ในการเดินทางเข ้าประเทศมัลดีฟ
3. ค่าวีซา่ สํ าหรับประเทศศรีลังกา จะมีคา่ ใช ้จ่าย 30-35 USD ต่อท่าน โดยท่านสามารถเข ้าไปดูรายละเอียด ได ้ที www.eta.gov.lk
ข้อกําหนด
1. ในราคาข ้างต ้นสํ าหรับเริมจาก 2 ท่านเป็ นต ้นไป โดยสามารถออกเดินทางตามวันทีอยูใ่ นข ้อกําหนดของราคาตัวของสายการบิน
2. ราคานีทางบริษัทฯขอสวงนสิทธิในการเปลียนราคาอันเนืองจากค่าตัวเครืองบิน, ทีพัก รวมถึงอัตราแลกเปลียนเงินตรา เป็ นต ้น
3. ในกรณีทท่
ี านต ้องการพักโรงแรมอืนทีนอกเหนือจากทีกําหนด หรือช่สงเวลาอืนจากทีกําหนด กรุณาตรวจสอบกับเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทฯ ในช่วงเวลาทําการ
หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
เนืองจากความล่าช ้าของสายการบินโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู ้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีผู ้เดินทางได ้นํ า หรือมีสงของผิ
ิ
ดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ
นํ าสิงของห ้ามนํ าเข ้ามาประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือ มีความประพฤติสอ
่ ไปในทางเสือมเสีย
หรือ ด ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล ้วว่าไม่สามารถเดินทางได ้ ทางบริษัทฯ จะสวงนสิทธิในการ
คืนเงินให ้ท่าน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซา่ อันสืบเนืองมาจากตัวผู ้โดยสาร
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด ้าวทีพํานั กอยูใ่ นประเทศไทย
 บริษัทฯ จะขอสวงนสิทธิในการอายัตเิ งินค่าทัวร์ทังหมดในกรณีทผู
ี ้เดินทาง ได ้ชําระเงินเต็มจํานวน แต่มก
ี ารแจ ้งขอยกเลิก
การเดินทางน ้อยกว่า 30 วัน ด ้วยเหตุผลของสุขภาพของผู ้เดินทางเอง หรือครอบครัวของผู ้เดินทาง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม
ทังนีบริษัทฯจะพิจารณา ตามสัดส่วน อาทิ ค่าตัวเครืองบิน ค่าวีซา่ ค่าทีพัก และความเสียหายอันเป็ นผลกระทบต่อส่วนร่วม
และให ้ความช่วยเหลือในการคืนเงินตามแต่ละกรณีไป
เงือนไขและความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตาราง
บิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทังทางตรงหรือทางอ ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความ
ล่าช ้าหรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจาก
มีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
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