
 

ร่างรายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 
รายการพเิศษ ส าหรับคณะ 10 ท่านขึน้ไป ไปดงูานแห่พระเขีย้วแก้ว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

วันเดนิทาง 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 

ศุกร์ 28 ก.ค. 60 (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – อนุราชปุระ 

06.00 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวันออก
เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ช่ือในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันัน้เราจงึสามารถพบเห็น
ศลิปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน ทางบริษัทฯ แถมซิมการ์ดศรีลังกาให้ท่าน 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง อนุราชปุระ (ใช้เวลาประมาณ  4.00 ชัว่โมง) ซึง่เป็นนครหลวงแหง่แรกของประเทศ

ศรีลงักา สมยัพทุธศตวรรษท่ี 3 (เก่าแก่กวา่ 2,200 ปี) และเป็นเมืองหลวงอยูน่านถึง 1,500 ปี เมืองนีต้ัง้ช่ือ
ตามกลุม่ของดวงดาวอนรุาธท่ีหมายถึง ความมัน่คง ความมัง่คัง่และสมบรูณ์พนูสขุ 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Alakmanda Hotel, Anuradhapura  (3 ดาว) หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั  
 

เสาร์ 29 ก.ค. 60  (2)   อนุราชปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ – โลหะปราสาทแห่งที่ 2 – พระเจดีย์รุวันเวลิ – 
                    พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุมุนิยะ – วัดถ า้ดัมบูลล่า  

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (Sri Maha Bodhi) ซึ่งเป็นต้นโพธ์ิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เป็นหน่อ

เดียวกันกับต้นโพธ์ิตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่ีพุทธคยาท่ีพระนางสังฆมิตตา (พระราชธิดาพระเจ้าอโศก
มหาราช) ได้น ามายงัเกาะลงักากว่า 2,300 ปี และเดินผ่านชม โลหะปราสาทแห่งที่  2 ของโลก ตัง้อยู่
บริเวณไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  ซึ่งในโลกมีโลหะปราสาท 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ท่ีอินเดีย และแห่งท่ีสาม
อยู่ท่ีเมืองไทย (วดัราชนดัดา) โลหะปราสาทแห่งท่ี 2 นี ้เป็นอาคารส่ีเหล่ียมสูง 9 ชัน้ แต่ละชัน้มี 100 ห้อง 
หลงัคามุงกระเบือ้งท าด้วยโลหะทองแดงผสม เป็นท่ีพกัอาศยัและปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุ 
ปัจจุบันหลังท่ีเห็นได้สร้างขึน้มาใหม่ เน่ืองจากของเดิมถูกไฟไหม้
เสียหายเหลือแต่ซาก จากนัน้น าท่านนมัสการพระสุวรรณมาลิก

เจดีย์ หรือ พระเจดีย์รุวันเวลิ (Ruvanveliseya) ซึง่เป็นเจดีย์ท่ีใหญ่
และสวยงามมาก สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์เม่ือครัง้ท่ีพระเจ้าทุฎคา
มณีชนช้างชนะกษัตริย์แห่งทมิฬภายในบรรจุพระสารีริกธาตุมีผู้คน
จ านวนมากท่ีเห็นพระธาตุเป็นล าแสงลอยเข้าลอยออกจากเจดีย์
บอ่ยครัง้ กลา่วกนัวา่ อนรุาชปรุะเป็นพิพิธภณัฑ์มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีในของโลก  เพราะมีเจดีย์ใหญ่ ๆ มากมาย
หลายแห่ง และน าท่านชมพระเจดีย์ถูปาราม (Thuparama Pagoda)  พระสถูปแห่งแรกในประเทศศรี
ลงักา ท่ีมีอายมุากกวา่สองพนัปี ท่ีบรรจพุระรากขวญัและเคร่ืองอฐับริขารของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วน า
ทา่นเย่ียมชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Temple) เป็นวดัเล็กในพทุธศาสนา ตัง้อยูต่ดิกบัภเูขาเตีย้ๆ หนั
หน้าไปทางทิศตะวนัออก มีภาพสลกับนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลง
จากสวรรค์ของแม่พระคงคา ณ มาวลีปุรัม ในอินเดีย อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 สมยัราชวงศ์ปัลลวะ มีภาพช้างสลกัอยู่หลายเชือก ตรง
กลางหน้าผามีรอยแตกมีน า้ฝนไหลลงมาได้ ถือเป็นการเสด็จลงของ
แมพ่ระคงคา ทางด้านซ้ายมือข้างบนมีรูปสลกัผู้ชายนัง่ชนัเขา่ข้างหนึ่ง
เรียกว่าท่ามหาราชลีลา นัง่อยู่คู่กับม้าสนันิษฐานว่าเป็นรูปท้าวกบิลก าลังนัง่เฝ้าม้าท่ีจะส่งไปเข้าพิธีอัศว
เมธ ประติมากรรมหลายชิน้ท่ีวิหารอิสรุุมุณิยะ เดิมถกูทิง้ไว้กลางแจ้ง ปัจจบุนัทางรัฐบาลศรีลงักา ได้สร้าง
อาคารพิพิธภณัฑ์เล็กๆ ชัน้เดียว แล้วย้ายรูปประติมากรรม ไปจดัเก็บรวบรวมและจดัแสดง ให้ความรู้แก่ทกุ
คนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ชมหนิสลักคู่รัก ท่ีงดงามมาก 
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11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปท่ีเมืองดัมบูลล่า เข้าชม วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ท่ีได้ขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้ดมับลูลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวา
ลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับลูลา 
ชว่งท่ีพระองค์เสดจ็พลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพ่ือเป็นการตัง้
หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครัง้หนึง่ ตอ่มาเม่ือ
พระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรง
สร้างวิหารศลิาภายในถ า้ท่ีดมับลูลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้
ด้วยกนั แตล่ะถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหิน
ปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยู่ทัว่ไปภายในถ า้ท่ีประกอบด้วย
ห้องหลายห้อง  ท่ีส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดษิฐาน
พระพทุธรูปปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  
ถึงแม้วา่ถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจุ
พระนอนได้อยา่งสบายๆ ดแูล้วชา่งสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 
เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ท่ีสงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มี
พระพทุธไสยาสน์ รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถ า้ และ
รูปปัน้กษัตริย์สิงหล เดนิถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึง่แตล่ะ
ถ า้มีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่ร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตร
สวยงามนัน้ก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเตม็พืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดย
ภาพเขียนสีเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตัิ เหลา่มวลเทวดา
ประจ าแคว้น รวมถึงลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั 
แล้วเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
                        พกัท่ี Pelwehara Hotel, Dambulla  (3.5 ดาว) หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
 

อาทติย์ 30 ก.ค. 60 (3)  สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – แคนดี ้–  งานแห่พระเขีย้วแก้ว 

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะ
สมัยศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ท่ีสุดของศรีลังกา เน่ืองจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่
บริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบปอ้มปราการ 3 ชัน้ มีแทน่ศลิายกัษ์
สงู 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แตท่ี่ไม่ได้เรียกเป็น
ภเูขาเพราะวา่ลกัษณะของมนั เหมือน 
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ก้อนหินยักษ์วางอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพืน้ 370 เมตร และ
ด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บน
ยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ในอดีต  
สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน า้ มีถ า้ท่ีผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สงู 40 
เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสุด ท่ียงัอยู่ในสภาพดี เพราะเป็น
ภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนังถ า้
ให้ เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสร
ขนาดเทา่ตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น หลงัจากนัน้เดนิทางท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย น าทา่นชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไมว่า่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ทา่นสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทท่ีมีสูตร
มานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้
ตามอธัยาศยั แล้วน าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยู่ในหุบ
เขาท่ีระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และน าท่านช้
อปปิง้ท่ี ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีช่ือเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีต านานเล่าว่า 
กษัตริย์โซโลมอนได้สง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่ราชินีแหง่ชีบ้าและในทางประวตัิศาสตร์ก็จารึก
ไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา จากนัน้ น าท่านชมขบวนพาเหรดใน
พิธีเพราเฮราฉลองพระเขีย้วแก้ว (Kandy Perahera)  เป็นประเพณีท่ีจดัขึน้เพ่ือนมสัการพระเขีย้วแก้ว 
โดยจะอัญเชิญพระเขีย้วแก้วขึน้ประดิษฐานบนหลังช้าง แล้วแห่แหนไปรอบเมืองแคนดี  ้เพ่ือให้ประชาชน
สกัการะ น าขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบ ากลอง โดยผู้ ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแตผู่้ชาย มีช้างเข้าร่วม
ขบวนหลายเชือก แตล่ะเชือกจะได้รับการตกแตง่ประดบัประดาอยา่งงดงาม (รวมคา่ท่ีนัง่ในงานเทศกาลแล้ว) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า........... 
   พกัท่ี Oakley Hotel, Kandy (3.5 ดาว) หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
 

จันทร์ 31 ก.ค. 60 (4)  วัดพระเขีย้วแก้ว –โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ  

05.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระ
บรมสารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อนั
ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็น
ทองค าทกุ โดยปกตแิล้วผู้ ท่ีมาบชูาพระเขีย้วแก้วจะถวายดอกไม้และบชูาอยู่
เพียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพัฒนาอย่างก้าว

กระโดด ตึกระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม 
ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์ 

11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
 

 

สิกิริยา 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปี

มาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแหง่นี ้และพระองคท์รงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี ้ ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้ปลูกจากก่ิงตอนของต้น
พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ แล้วเดินทางไปรีสอร์ทท่ีตัง้อยู่ริมมหาสมทุรอินเดียและน าท่านเดินทางสู่ 
วัดคงคาราม  (Gangaramaya Temple) ซึ่ง เ ป็นวัดของนิกายสยามวงศ์  เ ป็นสถานท่ีตัง้ โรงเ รียน
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แหง่แรกของประเทศศรีลงักา มีพระประทาน
องค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงัของวดั
จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน 
และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี  ้ 
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ีร้าน Noritake ซึ่งเป็นร้านขายเคร่ืองถ้วย
กระเบือ้ง อนัเล่ืองช่ือและให้ท่านได้ช้อปปิง้ต่อท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิง
เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชัน้น าของศรีลังกา แหล่งช้อปปิง้สินค้า
ทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

20.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

อังคาร 1 ส.ค. 60 (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL402 น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 

 
            

 
*** รายการอาจมีการสลับได้ตามความเหมาะสม *** 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้ส าเนาพาสปอร์ตเลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
 
หมายเหตุ  ทวัร์นีย้งัไมร่วม คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  

 อัตราที่แนะน า ส าหรับกรุ๊ป 10 คนขึน้ไป 
ทีมงานศรีลงักา ไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน รวม 12 USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 

  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า + ทิปอ่ืนๆ 100 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 รวมท่านละ 700 บาท 

 
*** รายการอาจมีการสลับหรือปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
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ระเบียบการและเงื่อนไข 
รายการแห่พระเขีย้วแก้วและเท่ียวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์   
    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 4 ท่าน 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัคู ่  33,900 
เดก็เตียงเสริม 29,900 
เดก็ไมมี่เตียง 28,900 
พกัห้องเด่ียว เพิ่ม     5,000 

 

หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า  
 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไมต้่องการพกัห้องเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่รถทศันาจรพร้อมคนขบั คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ  

6. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อตัราท่ีแนะน าขัน้ต ่า 700 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 15,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
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4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดินทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพ ู
โลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั การปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

           
 
 


