
 

 

  

Sri Lanka 

ศรลีงักา ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี  

 โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์(UL) 

 5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัรศ์รลีงักา - ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 

• เทีย่วชม เมอืงมรดกโลกศรลีังกา 

• นมัสการ พระบรมสารรีกิธาตุ สดุยอดสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ที ่วัดพระเขีย้วแกว้ 

• ชม เขาสกิริยิา ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีังกา ส ิง่มหศัจรรย์ของโลกล าดับที ่8 

• ชม วัดถ ้าดัมบุลลา วัดทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

• ตามรอยสายสมัพันธบ์นเสน้ทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรลีังกา 

 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - โคลัมโบ – ดัมบุลลา – ถ ้าดัมบุลลา - สิ

กริยิา 
✈ 🍽 🍽 Pelwehera Village Resort 

2 สกิริยิา – เขาสกิริยิา- แคนดี ้– ระบ าแคนดี ้- วัดพระเขีย้ว
แกว้ 🍽 🍽 🍽 Oak-Ray Regency Hotel 

3 แคนดี ้– นูราวาเอลิยา – ไร่ชาซลีอน– แคนดี ้ 🍽 🍽 🍽 Oak-Ray Regency Hotel 
4 แคนดี ้- โคลัมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ชอ้ปป้ิง

ศูนยก์ารคา้ ODEL 
🍽 🍽 🍽  

5 โคลัมโบ - กรุงเทพฯ ✈    

หมายเหตุ : ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท และ  
 ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทยแลว้แต่ความสมคัรใจ *** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ - โคลมัโบ – ดมับุลลา – ถ า้ดมับุลลา - สกิริยิา 
07.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร ์S เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์Sri Lankan Airlinesโดยมีเจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

09.15 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ ประเทศศรลัีงกา โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL403 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง 

11.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบนัดานารานยัเก ประเทศศรีลังกา เวลาทอ้งถิน่ช้ากวา่ประเทศไทย 1.30 

ช ัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร รับกระเป๋าสัมภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดมับุลลา (Dambulla) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง  จากนัน้น าท่านชม วดั

ถ า้ดมับุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดแห่งน้ีไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็น

มรดกโลกแหง่ลา่สดุในศรลัีงกา สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา หรอืพระเจา้วัฏฏคามณีอภัย พระองคท์รงเคยพ านัก

ในถ ้าทีดั่มบูลลา ชว่งทีพ่ระองคเ์สด็จพลัดถิน่จากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตัง้หลักกอ่นทีจ่ะรวบรวมไพรพ่ล

กลับไปรบกันอีกครัง้หนึง่ ตอ่มาเมื่อพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิาร

ศลิาภายในถ ้าแหง่น้ี ภายในมีถ ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกันมีขนาดใหญเ่ล็กแตกตา่งกันออกไป โดยภายในแตล่ าถ ้าจะ

มีพระพุทธรปูประดษิฐานทัง้หมด 153 องค,์ รปูปั้นกษัตริย ์3 องค ์และ รปูปั้นของเทวแีละเทพในศาสนาฮนิดอูีก 

 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขา
กลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 



 

4 องค ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสกิริยิา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ักPelwehera Village Resort หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
สกิริยิา – เขาสกิริยิา- แคนดี ้– ระบ าแคนดี ้- วดัพระเขีย้วแกว้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 น าท่านเดนิทางสู่ เขาสกิ ิรยิา (Sigiriya Rock) น าท่านเขา้ชม พระราชวังลอยฟ้าสกิริยิา หรือที่รูจั้กใน

นาม  ภูเขาสงิโต (Lion Rock) หรอื แท่นศลิาราชสหี์ ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรีลังกา สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ล าดับที ่8 เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ สรา้งโดยกษัตรยิก์ัสสปะ ในสมัยศตวรรษที ่5 พระเจา้กัสสปะใหส้กิริยิาเป็นทัง้
เมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบดว้ยครูอบป้อม
ปราการ 3 ชัน้ มีแทน่ศลิายักษ์สงู 500 ฟตุ เป็นหนิผาทีเ่กดิจากภเูขาไฟในอดตี เหมือนกอ้นหนิยักษ์วางอยูบ่นที่
ราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมีความสูงจากพื้น 370 เมตร น าท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ
พระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 2,000ขัน้ ชมภาพเขยีนสเีฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรคท์ีม่ีอายพัุน
กว่าปี, อ่างเก็บน ้าโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสงิโต บนยอดศลิาจะพบซากปรักหักพังของรากฐาน
พระราชวังอันยิง่ใหญใ่นอดตี ชมววิทวิทัศน์ของเมืองสกิริยิาแบบ 360 องศา จากนัน้น าทา่นแวะชม Luckgrove 
Spice Garden ซึง่เป็นสวนสมุนไพรทีไ่ดร้วบรวมปลูกไวม้ากมาย อาทเิช่น ตน้อบเชย ตน้กระวาน ตน้กานพล ู
ตน้จันทร ์ตน้โกโก ้ตน้วานลิลา ตน้ชา ตน้กาแฟ เป็นตน้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมือง แคนดี ้(Kandy) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมอืงแคนดี ้เป็น

เมืองทีอ่ยูบ่นยอดเขา สงูเหนือระดับน ้าทะเลถงึ 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแหง่หนึง่ของศรลัีงกา เมืองน้ี
เคยเป็นทีม่ั่นสดุทา้ยของกษัตรยิส์งิหล กอ่นการยกดนิแดนใหก้ับจักรวรรดอัิงกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากทีไ่ด ้
ตอ่ตา้นชาวโปรตเุกส และชาวดัตชม์านานถงึสามศตวรรษ สดุทา้ยก็ตอ้งยอมพ่ายแพไ้ปในทีส่ดุเมืองแคนดี ้เดมิ
เรยีกว่า ‘ศริวัิฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขันธนคร’ ชาวเมืองสงิหลเรยีก ‘ขันธะ’ หมายถงึกองหนิหรอืภเูขา เมื่อฝรั่งเขา้

ครองเมือง ขันธะ จงึออกส าเนียงตามฝร่ังวา่ แคนด ิหรอื แคนดีน่ั้นเอง น าทา่นชมพพิธิภัณฑอั์ญมณี  จากนัน้น า
ทา่นชม การรา่ยร าและการแสดงพืน้เมอืง ของชาวสงิหล ทีส่วยงามตระการตา จากนัน้น าทา่นสู ่วดัดาลาดา 
มาลกิาวา (Dalada Maligawa Temple) หรอื วดัพระเข ีย้วแกว้ กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแกว้ 
(The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์ น้ี เป็นพระทันตธาตุเบื้ องซา้ยของของ
พระพุทธเจา้ ซึง่เป็นเพียงองคเ์ดยีวทีป่รากฏบนโลกมนุษย ์โดยมีหลักฐานรองรับความถกูตอ้งตรงตามพระคัมภรี์
มหาวังศา นับเป็นสิง่สักสทิธิค์ูบ่า้นคู่เมืองมาตัง้แตโ่บราณ และเป็นศนูย์รวมศรัทธาของชาวศรลัีงกา พระธาตุ
เขีย้วแกว้น้ีไดถ้กูบรรจุอยูใ่นเจดยีท์องค า และผอบทองค า 7 ชัน้ ประดษิฐานในหอ้งกระจกกันกระสนุอยา่งแน่น
หนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที ่9 เพราะเชือ่กนัว่า หากเมื่อใดพระเขีย้วแกว้
ถกูน าออกนอกเกาะลังกาแลว้ จะน าภัยพบัิตมิาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยังเชือ่ดว้ยวา่ หากเมื่อใดทีเ่กดิทกุขภั์ยขึน้ การ
เปิดอัญเชญิพระธาตเุขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตา่งๆได ้ 
(กรุณาเตรยีมชุดขาว) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก Oak-Ray Regency Hotel หรอื เทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

แคนดี ้– นูราวาเอลยิา – ไรช่าซลีอน- แคนดี ้
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมือง นูวารา เอลยิา (Nuwara Eliya) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองแหง่
น้ีตัง้อยูบ่นภเูขาสงูประมาณ 2000 เมตร ในยคุทีอั่งกฤษไดเ้ขา้มาปกครองศรลัีงกาเป็นเมืองขึน้ เมืองแหง่น้ีชาว
อังกฤษนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศเพื่อใชใ้นชว่งฤดรูอ้น เพราะมีทัศนียภาพสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทัง้ปี ตกึรามบา้นชอ่งตา่งๆลว้นเป็นแบบฉบับของชาวอังกฤษทัง้สิน้ จนที่ไดส้มญานามว่า “ลติเติล้ อิง
แลนด”์ ตอ่มาหลังจากศรลัีงกาไดร้ับเอกราชแลว้ ชาวอังกฤษยังไดท้ ิง้วัฒนธรรมการดืม่ชาไวท้ีน่ี่อีกดว้ย ปัจจุบัน
เมือง นูวารา เอลยิา เป็นแหลง่ปลกูชาสง่ออกและมีธรุกจิโรงผลติชายิง่ใหญแ่ละมากทีส่ดุในประเทศ และยังมีชา
ซลีอนวเิศษอีกหลายแบบทีช่วนใหไ้ปลิม้ลอง 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ไรช่าซลีอน,โรงงานผลติชา ทีข่ ึน้ชือ่ของศรลัีงกาสนิคา้สง่ออกอันส าคัญของศรลัีงกา เขา้

ชม กระบวนการผลติชาทีข่ ึน้ชือ่ในโรงงาน พรอ้มเลอืกซือ้ชา ทีม่ีใหท้า่นเลอืกมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

กลับสูเ่มืองแคนดี ้

 

 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก Oak-Ray Regency Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
แคนดี ้- โคลมัโบ - วดักลัยาณี - วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ (Colombo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง   
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่วดักลัยาณี (Kelaniya Temple) ถอืเป็นวัดประจ าเมืองทีช่าวศรลัีงกาใหค้วามเคารพอยา่ง
สงูสดุ เป็นวัดทีช่าวศรลัีงกาเชือ่ว่า พระพุทธเจา้ไดท้รงเคยเสด็จมาประทับทีวั่ดน้ี 3 ครัง้ เป็นวัดใหญน่กิายสยาม
วงศ ์ภายในหอ้งวหิารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังทีม่ีความสวยงาม เน้ือหาของจติรกรรมฝาผนังวัด
กัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัต ิชาดก และต านานต่างๆ เช่น ภาพเจา้ชายทันตกุมาร กับเจา้หญงิเหม
มาลา อัญเชญิพระทันตธาต(ุพระเขีย้วแกว้)จากอนิเดยีมาลังกา ภายในวัดแหง่น้ี มีตน้โพธิใ์หญ ่1 ใน 32 ตน้ ที่
แยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราธปรุะ  น าทา่นชม วดัคงคาราม (Gangaramaya Temple) 
เป็นวัดของนกิายสยามวงศ ์ภายในมีพระอโุบสถทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองคใ์หญ ่ก าลังโปรดปัญจ
วัคคีย์ทั ้ง 5 ส่วนรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก เต็มไปดว้ยพระพุทธรปูและพระบรวิาร ประดับประดาดว้ยภาพ
จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้นเทวดาทีง่ดงาม นอกจากน้ีทีวั่ดคงคารามยังมีพพิิธภัณฑส์ าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถ ุ
และสิง่มีคา่ตา่ง ๆ  ทีผู่ศ้รัทธาจากตา่งแดนน ามาบรจิาคไวม้ากมาย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองทีศ่นุย์

การคา้และซือ้ชาชัน้ดใีน ศูนยก์ารคา้ ODEL กันตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เพื่อน าทา่นเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศ
ไทย 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

โคลมัโบ - กรงุเทพฯ 
01.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์(Srilankan Airlines) 

เทีย่วบนิที ่UL402 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

  

ศรลีงักา ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 5 D 3 N BY UL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วนัที ่09-13 ม.ีค. 61 23,911 22,911 21,911 6,500 

วนัที ่24-28 ม.ีค. 61 24,911 23,911 22,911 6,500 

วนัที ่13-17 เม.ย. 61(สงกรานต)์ 29,911 28,911 27,911 6,500 

วนัที ่27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61 26,911 25,911 24,911 6,500 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท และ  

 ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทยแลว้แต่ความพงึพอใจ *** 

**บรกิารแจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกต๋ัวเนือ่งจากสายการ
บนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ** 



 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

 เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง  
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ  
3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

 คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคัญ)  
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

 ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วันก่อนการเดนิทาง  
6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

 จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิท่านละไม่เกนิ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 
6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

9. มัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

10. ค่าวซีา่เขา้ประเทศศรลัีงกา แบบ E-Visa 
 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดินทาง, ค่าน ้าหนัก
เกนิจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. ต่อชิน้ และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย
จากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 
5. ค่าทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท 

6. ไม่รวมค่าวซีา่ส าหรับคนต่างชาต ิ
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ออนไลน ์ประเทศศรลีงักาส าหรบัคนไทย  

1. ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิัตรและบัตรประชาชน 

 



 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้)  
2. การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าท่าน
ยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ท่านข ึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 



 

1.  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 


