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วัน รายละเอียด โรงแรม (หรือในระดับเดยีวกัน) 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา Fresco Water Villa Resort, 
Dambulla  

วันทีส่อง(2) สิกิริยา – ภูเขาสิงหโ์ต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  
ร้านอัญมณี – โชวร์ะบ าพืน้เมือง 

Oakley Regency Hotel, Kandy  

วันทีส่าม(3) วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า Coco Royal Beach Hotel, Kalutara  
วันทีส่ี่ (4) วัดพระศรีปรมนันทะ – น่ังรถสามล้อ - เขตมรดกโลก

เมืองกอลล ์–  โกฏเฏ – โคลอมโบ –  วัดคงคาราม  –  ช้
อปป้ิง  

 

วันทีห้่า (5) สนามบินโคลัมโบ – กรุงเทพฯ  
 

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ า้ดัมบูลลา 

06.30 น. ตอ้นรบัท่านผู้มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคานเ์ตอรส์ายการบินศรีลังกันแอรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอรต์เล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี UL403 (บรกิารอาหารเชา้และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
     ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ชา้กว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง 
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกลช้ายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใตข้องอนทุวีปอินเดีย ช่ือในอดีตไดแ้ก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นช่ือท่ีใชใ้นสมยั
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวขอ้งกับประเทศไทยมาชา้นาน ดงันัน้เราจึงสามารถพบ
เห็นศลิปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิและศลุกากรแลว้  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาทีส่นามบิน 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปท่ีเมืองดัมบูลล่า (ใชเ้วลาประมาณ  4 ชั่วโมง) สูวั่ดถ า้ดัมบูลลา (Dambulla Cave  

Temple)  ท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยูบ่นเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  ภายในถ า้
ดมับลูลา ท่ีสรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองคท์รงเคยพ านกัในถ า้ท่ีดมับลูลา ชว่งท่ี

ความสุขท่ีคุณจะไดรั้บในทริปน้ี
แคนด้ี กราบสกัการะวดัพระเข้ียวแกว้ หรือ ศรี ดาลาดา มาลิกาวะ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระทนต ์ พระเข้ียวแกว้
ของพระพทุธเจา้ เป็นสมบติัล ้าค่าของชาวพทุธ และเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคูเ่มือง ของศรีลงักา
เมืองกอลล์ เมืองประวติัศาสตร์โบราณท่ีโรแมนติก เมืองชายทะเลท่ีสวยและมีเสน่ห์ท่ีสุดของศรีลงักา
สิกิริยา  ชม พระราชวงัลอยฟ้า เป็นพระราชวงัท่ีเร่ิด และววิดีสุดๆ ดว้ยระยะทางเดินสั้นๆ ท่ีใครๆ ก็มาได ้แต่ทางเดินน่ีสิ ฟินเวอ่ร์อยา่
บอกใคร พเิศษรวม ทวัร์ตุก๊ตุก๊ ชมเขตมรดกโลกเมืองกอลล์

https://sanooktiew.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/


 

พระองคเ์สดจ็พลดัถ่ินจากเมืองอนรุาชปรุะ เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอีก
ครัง้หนึ่ง ตอ่มาเม่ือพระองคท์รงรบชนะ และเสดจ็กลบัขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวิหารศลิาภายใน
ถ า้ท่ีดมับลูลานี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ดว้ยกนั แตล่ะถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดียพ์ระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยูท่ั่วไป
ภายในถ า้ท่ีประกอบดว้ยหอ้งหลายหอ้ง  ท่ีส  าคญัคือภายในถ า้แรก เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปาง
ปรินพิพาน ท่ีแกะสลกัจากหินออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแมว้า่ถ า้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัถ า้อ่ืนๆ แตก็่
ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนไดอ้ยา่งสบายๆ ดแูลว้ชา่งสวยงามยิ่งนกั ถดัไปคือถ า้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ 
ภายในดสูวยงามแปลกตามากดว้ยองคเ์จดียท่ี์สงูจากพืน้ถึงเพดานถ า้ นอกจากนัน้ก็มีพระพทุธไสยาสน ์
รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทัง้องคใ์หญ่องคเ์ล็กหลายสิบองคเ์รียงรายอยูร่อบๆ ถ า้ และรูปป้ันกษัตรยิ์
สิงหล เดนิถดัไปตามระเบียงทางเดนิเราก็จะเจอกบัถ า้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซึ่งแตล่ะถ า้มี
พระพทุธรูปใหญ่เล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่รอ้ยองค ์ และท่ีเสรมิใหถ้ า้ทัง้ 5 มีความวิจิตร
สวยงามนัน้ก็คือ  
ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเตม็พืน้ท่ีอายรุาว 800 ปีมาแลว้ โดยภาพเขียนสีเหล่านี ้
เป็นเรื่องราวเก่ียวกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตัิ เหลา่มวลเทวดาประจ าแควน้ รวมถึง
ลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรยย์ิ่งนกั แลว้เดนิทางเขา้สูท่ี่
พกั 

19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
     พกัท่ี Fresco Water Villa Resort, Dambulla หรือในระดบัเดียวกนั  
 

วันทีส่อง (2)   สิกิริยา – ภูเขาสิงหโ์ต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้–  ร้านอัญมณี – โชวร์ะบ าพืน้เมือง 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงหโ์ต (Lion Rock) มรดกโลก สรา้งโดยกษัตริยก์สัส

ปะสมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี มาแลว้ ซึ่งอาจจะนบัเป็นสิ่งมหศัจรรยท่ี์สดุของศรีลงักา เน่ืองจาก
เคยมีสิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บรเิวณปากทางเขา้ ภายในครูอบปอ้มปราการ 3 ชัน้ มีแทน่ศิลายกัษส์งู 500 ฟตุ 



 

 
เป็นหินผาท่ีเกิดจากภเูขาไฟในอดีต แตท่ี่ไมไ่ดเ้รียกเป็นภเูขาเพราะวา่ลกัษณะของมนั เหมือนกอ้นหินยกัษ์
วางอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบๆ ดา้น มีความสงูจากพืน้ 370 เมตร และดา้นบนมี
ลกัษณะแบน ดรูวมๆ จงึเหมือนแทน่หินขนาดยกัษ์ บนยอดศลิายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนั
ยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไมพ้รอ้มสระวา่ยน า้ มีถ า้ท่ีผนงัถ า้ท่ียาว 140 เมตร สงู 40 เมตรเตม็ไปดว้ย
ภาพวาดเก่าแก่ท่ีสดุท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ี
ฉาบผนงัถ า้ให ้ เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรขนาดเทา่ตวัคนซึ่งมีสีสนั
สดใส ละเอียดออ่น หลงัจากนัน้เดนิทางท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมืองมาตาเล 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมุนไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู 

โกโก ้วานิลลา ไมจ้นัทน ์ลกูจนัทรเ์ทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวท
ท่ีมีสตูรมานบัพนัปี เชน่ ยาลดความอว้น ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแกป้วดเม่ือย น า้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร 
ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แลว้น าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีระดบั
ความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และน าท่าน     ชอ้ปป้ิง
ท่ี ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงักามีช่ือเสียงมาชา้นานในฐานะเป็นเกาะแห่งอญัมณีมีต านานเล่าว่า กษัตริย์
โซโลมอนไดส้่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของก านลัแก่ราชินีแห่งชีบา้และในทางประวตัิศาสตรก็์จารกึไวว้่า
มารโ์คโปโลไดพ้รรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริยแ์หง่ศรีลงักา 

สิกิริยา 



 

จากนัน้น าทา่นชมโชวร์ะบ าพืน้เมืองศรีลังกา ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ าพืน้เมืองชดุตา่งๆ โดยเฉพาะการ
แสดงชุดลุยไฟ     หลงัจากโชวจ์บ น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Oakley Regency Hotel, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั   
 

วันทีส่าม (3)  วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า 

05.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระ
บรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชัน้ เป็นทองค าทุก โดยปกติแลว้ผูท่ี้มาบูชาพระเขีย้วแก้วจะถวาย
ดอกไมแ้ละบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ี่พกั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางไปวดักลัยาณี  
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร – อาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือกว่า 2,500 ปี

มาแลว้ พระพทุธเจา้ทรงไดเ้คยเสดจ็มาประทบันั่งบนรตันบลัลงักท์องค า ณ วดัแหง่นี ้และพระองคท์รงเทศน์
โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยังสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีไดป้ลูกจากก่ิงตอนของตน้
พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ  

 



 

 แลว้เดนิทางเขา้สู่รีสอรท์ท่ีเมืองคาลูทาร่า ท่ีตัง้อยู่รมิมหาสมทุรอินเดีย หลงัจากท่ีเช็คอินแลว้ ใหท้า่นไดเ้ดิน
เลน่รมิหาด วา่ยน า้ หรือ พกัผอ่นในรีสอรท์ตามอธัยาศยั 

19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่าในรีสอรท์ 
   พกัท่ี Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 

                                

วันทีส่ี่ (4)        กอลล ์– วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล ์–  โกฏเฏ – โคลอมโบ –   
                     วัดคงคาราม  –  ช้อปป้ิง – สนามบินโคลัมโบ 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล ์เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลงักา 

เป็นเมืองท่ีชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาครัง้แรกต่อ เม่ือถึงเมืองกอลล์
แล้ว น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์
ไดส้รา้งจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลึก จากนั้น ให้ท่านไดน้ั่ ง 
รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล ์(30 นาที) ท่ีมีบา้นเรือนแบบตะวนัตกโบราณ  
แลว้แวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสรา้ง
โดยชาวดตัส ์เม่ือศตวรรษท่ี 17 และปัจจบุนัหอนาฬิกาไดมี้การบรูณะและซ่อมแซมใหด้ใูหม่และทนัสมยั
ขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผา่นชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชมรฐัสภา
เก่าแก่ในปอ้มปราการ ผา่นชมอนสุาวรียวี์รชน และผา่นชมสสุานกลางเมือง 

13.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 



 

บา่ย น าท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทียม
กบัสิ่งก่อสรา้งทางวฒันธรรม ผสมผสานดว้ยความสวยงามของธรรมชาตท่ีิยงัคงความสมบรูณ์ น าทา่นชอ้ป
ป้ิงท่ีร้าน Noritake ซึ่งเป็นรา้นขายเครื่องถว้ยกระเบือ้ง อนัเล่ืองช่ือ  และน าท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม 
(Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์เป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์
แห่งแรกของประเทศศรีลงักา มีพระประทานองคใ์หญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ดา้นหลงั
ของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนบัไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่นอ้ยท่ีนิยม
น ามาถวายเป็นพทุธบชูาใหก้บัวดัแห่งนี ้ท่ีน่ีเป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บ พระบรมสารีริกธาต ุ(พระเกศาธาต)ุ พระ
ธาต ุพระพุทธรูปล า้ค่า จากนานาประเทศ เช่น พระพุทธรูปองคเ์ล็กท่ีสุดในโลก พระหยกขาว พระทบัทิม
แดง พระ 
แกว้มรกตจ าลอง และยงัมีตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ แลว้ผ่านชม พระอุโบสถกลางน า้ (สีมามาลากา) 
ของวดัแห่งนีจ้ากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตอ่ท่ี ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร ์ศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของศรีลงักา 
แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 น.   รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารจีน  
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วันทีห้่า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี UL402 น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
    ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เรว็กวา่ ศรีลงักา 1.30 ชั่วโมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเขา้ชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 

 
            

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา (ต้องท าวีซ่า แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
ใชส้  าเนาพาสปอรต์เลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 



 

 
รายการท่องเทีย่วมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

ค่าใช้จ่ายทัวร ์(บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 
เดก็เตยีงคู่ เดก็เตยีงเสริม เดก็ไม่มีเตยีง ห้องเดีย่วเพิม่ 

ตรุษจีน 25 – 29 มกราคม 2563 23,900 19,900 18,900 4,500 

มาฆบูชา 7 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 23,900 19,900 18,900 4,500 

12 – 16 มีนาคม 2563 22,900 18,900 17,900 4,500 

สงกรานต ์12 – 16 เมษายน 2563 26,900 22,900 21,900 4,500 
 

หมายเหตุ  : 1.  ออกเดนิทางได้ หากมีผู้ใหญ่ตั้งแต่ 10 คน ขึน้ไป 
2.  รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 

ราคานีร้วม 1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอรไ์ลน ์(UL) 
2. ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น (กรณีไมต่อ้งการพกัหอ้งเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรบัสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ 

ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้มี) 

 3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท,์ โทรสาร, อินเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบารแ์ละชมภาพยนตรช์่องพิเศษภายในหอ้งพกั 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิก าหนดใหไ้มเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และคา่เชา่อปุกรณกี์ฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ และผูช้ว่ยคนขบั  
    อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน (ใหห้วัหนา้ทวัรท่ี์สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
 
 



 

 

การจองทัวร ์ 1. แจง้ช่ือ-นามสกลุผูเ้ดนิทาง ใหก้บัทางบรษิัทฯ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่ง  
  2. ช  าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงิน  
  3. สง่หนา้พาสปอรต์เลม่ท่ีใชเ้ดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน ์
           (หากลกูคา้มีการเปล่ียนเลม่พาสปอรต์ ลกูคา้จะตอ้งเสียเวลาในการท าวีซา่ใหมต่อนเขา้ประเทศศรีลงักา) 
  4. ช  าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
เงือ่นไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถา้ทา่นไมไ่ดร้บัประทานอาหารและไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ 

ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได ้
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ขา้ประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

1.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ        ทา่นละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   1.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3) หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และ
โรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

 
 



 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8) มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ 
คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น
กรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดั

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทุกกรณีไม่ว่าคา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศไดไ้มเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เครื่องบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน 22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไรก้งัวล กรุณาอยา่น าของมีคา่ติดตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรกัษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไมขี้ดไฟ น า้มนั สเปรย ์หรือของเหลว อาทิ เหลา้ 
แชมพ ูโลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง ขึน้เครื่อง 

ความรับผิดชอบ 
       ทางบรษิัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พรอ้มทัง้โรงแรม บรษิัทจดัน าเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมร่บัผิดชอบใดๆ  ตอ่การไดร้บับาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุ ภยัทางธรรมชาต ิ เหตสุดุวิสยั การ
ปฏิบตัิตามค าสั่งเจา้พนกังานของรฐั การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

           


