
 

 

 

 

 

ร่างรายการทวัร์ตามรอยพระพทุธศาสนา ณ ศรีลังกา 
31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 (หยุดปีใหม่) 5 วัน 3 คืน (UL)  

แคนด้ี – วัดพระเข้ียวแก้ว – ดัมบูลล่า – โปโลนนารูวะ – สิกริิย่า – อนุราชปุระ – โคลัมโบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง 31 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561 
   

อาทติย์ 31 ธ.ค. 2560 (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว 

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. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

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

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาท่ีสนามบินและรับซิมการ์ดศรีลังกาจากไกด์ท้องถิ่น 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดนิทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลก

ท่ีตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากร
เป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบและน าท่านสู ่วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple 
of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุพระทันตธาตุเ ขี ย้วแก้ว  (Sacred Tooth Relic Temple) อัน
ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็น
ทองค าทุก โดยปกติแล้วผู้ ท่ีมาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวายดอกไม้และบูชา
อยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Oakray Regency Hotel, Kandy หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
           

จันทร์ 1 ม.ค. 2561 (2)   แคนดี ้– สวนสมุนไพร – วัดถ า้ดัมบูลลา –  เมืองโปโลนนารุวะ – พระราชวังโบราณ –     
                                วิหารวฏะทาเค – มูนสโตน – พระพุทธรูป 4 องค์ที่คัลวิหาร 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมุนไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู 

โกโก้ วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวท
ท่ีมีสตูรมานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร 
ฯลฯ ได้ตามอธัยาศยั แล้วน าท่านเดินทางไปท่ีเมืองดัมบูลล่า และ
น าท่านชม วัดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ท่ีได้ขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขาสูงประมาณ 
500 ฟุต  ภายในถ า้ดัมบูลลา ท่ีสร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา 
(วฏัฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับูลลา ช่วงท่ี
พระองค์เสด็จพลัดถ่ินจากเมืองอนุราชปุระ  เพ่ือเป็นการตัง้หลัก
ก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครัง้หนึ่ง  ต่อมาเม่ือ
พระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย์ พระองค์ได้ทรง
สร้างวิหารศิลาภายในถ า้ท่ีดัมบูลลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้
ด้วยกัน แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาด
พระพุทธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลกัหิน
ปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทัว่ไปภายในถ า้ท่ีประกอบด้วย
ห้องหลายห้อง  ท่ีส าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหิน
ออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้ว่าถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อย่าง
สบายๆ ดแูล้วช่างสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วย
องค์เจดีย์ท่ีสูงจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทัง้องค์
ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆ ถ า้ และรูปปัน้กษัตริย์สิงหล เดินถดัไปตามระเบียงทางเดินเรา
ก็จะเจอกับถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึ่งแต่ละถ า้มีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจ านวน
มากกวา่ร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงามนัน้ก็คือภาพเขียนสีจิตรกรรมบนฝาผนงัและ 
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เพดานจนแทบจะเต็มพืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า 
พระพุทธศาสนา พระพุทธประวตัิ เหล่ามวลเทวดาประจ าแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น  ลาย
ดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) เมืองหลวง

แหง่ท่ี 2 ของศรีลงักา เมืองโปโลนนารุวะแหง่นีต้ัง้ขึน้โดยชาวโจฬะใน
กองทพัของพระเจ้าราชาท่ี 1 จากอินเดียตอนใต้ ได้ยกทพัมายดึเมือง
อนรุาชปรุะ แล้วย้ายราชธานีมาอยู่ท่ีแห่งนีใ้นปี พ.ศ. 1560 ท าให้ใน
เมืองโปโลนนารุวะ จึงมีเทวาลยัสร้างถวายพระอิศวรในศิลปะโจฬะ
ปรากฏอยู่ ชม พระราชวังโบราณ แล้วชม วิหารวฏะทาเค อัน
งดงามยิ่ง สร้างในราวพทุธศกัราชท่ี 12 ก่อสร้างก่อนเมืองโปโลนนารุ
วะหลายร้อยปี ชม มูนสโตน ท่ีงดงามและสมบูรณ์ท่ีสุด ซึ่งเคยเป็น
พระอารามหลวงและเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้วในสมยัโปโลน
นารุวะจากนัน้น าชม พระพุทธรูป 4 องค์ แห่งวิหารคัล ท่ีล้วนมี
ความสวยงาม  ซึง่สร้างความประทบัใจแก่ผู้มาเยือน     

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
    พกัท่ี Sudu Araliaya Hotel, Polonnaruwa  
                                 หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
          

อังคาร 2 ม.ค. 2561 (3)  สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – อนุราชปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ – โลหะปราสาทแห่งที่ 2 
– พระเจดีย์รุวันเวลิ – พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุมุนิยะ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงโต                      (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดย

กษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแล้ว  ซึ่ง
อาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีสุดของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมีสิงโต
ตวัใหญ่ ยืนอยูบ่ริเวณปากทางเข้า ภายในครูอบปอ้มปราการ 3 ชัน้ 
มีแท่นศิลายกัษ์สงู 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภเูขาไฟในอดีต แต่
ท่ีไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมือนก้อนหินยกัษ์
วางอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูง
จากพืน้ 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดรูวมๆ จึงเหมือน
แท่นหินขนาดยักษ์  บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของ
พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน า้ มีถ า้ท่ี
ผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สงู 40 เมตรเตม็ไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสดุ ท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียน
แบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนงัถ า้ให้ 
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วิหารวฏะทาเค 

พระพทุธรูปแห่งวิหารคลั 

สิกิริยา 



 
เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเทา่ตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง อนุราชปุระ ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลงักา สมยัพุทธศตวรรษท่ี 3 

(เก่าแก่กว่า 2,200 ปี) และเป็นเมืองหลวงอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนีต้ัง้ช่ือตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธท่ี
หมายถึง ความมัน่คง ความมัง่คัง่และสมบรูณ์พนูสขุและน าทา่นนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (Sri Maha 
Bodhi) ซึง่เป็นต้นโพธ์ิท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก เป็นหน่อเดียวกนักบัต้นโพธ์ิ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่ีพุทธคยาท่ีพระนางสงัฆมิตตา (พระราชธิดา
พระเจ้าอโศกมหาราช) ได้น ามายงัเกาะลังกากว่า 2,300 ปี และเดิน
ผา่นชม โลหะปราสาทแห่งที่ 2 ของโลก ตัง้อยู่บริเวณไม่ไกลจากต้น
พระศรีมหาโพธ์ิ  ซึ่งในโลกมีโลหะปราสาท 3 แหง่ แห่งแรกอยูท่ี่อินเดีย 
และแหง่ท่ีสามอยู่ท่ีเมืองไทย (วดัราชนดัดา) โลหะปราสาทแห่งท่ี 2 นี ้เป็นอาคารส่ีเหล่ียมสงู 9 ชัน้ แตล่ะชัน้
มี 100 ห้อง หลงัคามงุกระเบือ้งท าด้วยโลหะทองแดงผสม เป็นท่ีพกัอาศยัและปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานของ
พระภิกษุ ปัจจบุนัหลงัท่ีเห็นได้สร้างขึน้มาใหม ่เน่ืองจากของเดมิถกูไฟไหม้เสียหายเหลือแตซ่าก  
จากนัน้น าท่านนมสัการพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ หรือ พระเจดีย์รุวันเวลิ (Ruvanveliseya) ซึ่งเป็นเจดีย์
ท่ีใหญ่และสวยงามมาก สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์เม่ือครัง้ท่ีพระเจ้าทุฎ
คามณีชนช้างชนะกษัตริย์แห่งทมิฬภายในบรรจพุระสารีริกธาตมีุผู้คน
จ านวนมากท่ีเห็นพระธาตุเป็นล าแสงลอยเข้าลอยออกจากเจดีย์
บ่อยครัง้ กล่าวกันว่า อนุราชปรุะเป็นพิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีใน
ของโลก  เพราะมีเจดีย์ใหญ่ ๆ มากมายหลายแห่ง และน าทา่นชมพระ
เจดีย์ถูปาราม (Thuparama Pagoda)  พระสถูปแห่งแรกในประ  เทศ
ศรีลังกา ท่ีมีอายุมากกว่าสองพันปี ท่ีบรรจุพระรากขวัญและเคร่ือง
อฐับริขารของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วน าท่านเย่ียมชม วัดอิสุรุมุณิ
ยะ (Isurumuniya Temple) เป็นวัดเล็กในพุทธศาสนา ตัง้อยู่ติดกับ
ภเูขาเตีย้ๆ หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก มีภาพสลกับนหน้าผา เป็นภาพ
การเสด็จลงจากสวรรค์ของแมพ่ระคงคา ณ มหาวลีปรัุม ในอินเดีย อายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 สมัยราชวงศ์ปัลลวะ มีภาพช้างสลักอยู่หลาย
เชือก ตรงกลางหน้าผามีรอยแตกมีน า้ฝนไหลลงมาได้ ถือเป็นการเสด็จ
ลงของแม่พระคงคา ทางด้านซ้ายมือข้างบนมีรูปสลกัผู้ชายนัง่ชนัเข่าข้างหนึง่เรียกวา่ท่ามหาราชลีลา นัง่อยู่
คู่กับม้าสันนิษฐานว่าเป็นรูปท้าวกบิลก าลังนั่งเฝ้าม้าท่ีจะส่งไปเข้าพิธีอัศวเมธ ประติมากรรมหลายชิน้ท่ี
วิหารอิสรุุมณิุยะ เดมิถกูทิง้ไว้กลางแจ้ง ปัจจบุนัทางรัฐบาลศรีลงักา ได้สร้างอาคารพิพิธภณัฑ์เล็กๆ ชัน้เดียว 
แล้วย้ายรูปประติมากรรม ไปจดัเก็บรวบรวมและจดัแสดง ให้ความรู้แก่ทกุคนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี  ้ชม
หนิสลักคู่รัก ท่ีงดงามมาก  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Rajarata Hotel, Anuradhapura หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
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พุธ 3 ม.ค. 2561 (4)        โคลอมโบ – วัดกัลยาณี –  วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้

ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปี

มาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองค า ณ วดัแหง่นี ้และพระองคท์รงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยังสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้ปลูกจากก่ิงตอนของต้น
พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ แล้วเดินทางไปรีสอร์ทท่ีตัง้อยู่ริมมหาสมทุรอินเดียและน าท่านเดินทางสู่ 
วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่เป็นวดัของนิกายสยามวงศ์ 
เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศ
ศรีลงักา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศลิปะแบบลงักาสวยงาม
มาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่
มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพุทธ
บชูาให้กบัวดัแหง่นี ้ จากนัน้ให้ท่านได้ช้อปปิง้ตอ่ท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิง
เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชัน้น าของศรีลังกา แหล่งช้อปปิง้สินค้า
ทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

20.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

พฤหัส 4 ม.ค. 2561 (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 

 
            

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้ส าเนาพาสปอร์ตเลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
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ระเบียบการและเงื่อนไข 
ทัวร์ตามรอยพระพุทธศาสนา ณ. ศรีลังกา5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์   

วันเดนิทาง 31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561  
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัคู ่  35,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 30,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า12 ปี ไมมี่เตียง 29,900 
พกัห้องเด่ียว เพิ่ม     5,400 

 

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

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

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร 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 า รวม 700 บาท ตอ่ทริปตอ่ผู้ เดนิทาง 1 ท่าน 

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถ่ิน คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า และ อ่ืนๆ 100 บาท 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่  
 2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงิน 
 3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน์ 
     (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต ลกูค้าจ าเป็นต้องช าระคา่ท าวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง) 
 4. ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 
 

เงื่อนไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนญุาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
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 
 

           
 


