
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา   
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
 
 

09.00 น. เดินทางสูส่นามบินบนัดารานยัเก ประเทศศรีลงักา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เที่ยวบินท่ี UL 403 
11.00 น. ถึงสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) หลงั

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา(Sigiriya) น าท่านเดินทางขึน้สู่ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya rock) สร้างโดย

กษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรี

SRI LANKA THE WONDER OF ASIA  6 วนั 4 คืน  



ลงักา เป็นยอดเขาที่สงูที่สุด บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพงัของพระราชวงัในอดีต ภายในตวัเขายังมี
ภาพวาดบนผนงัที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงัอยู ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ที่วาดลง
บนปนูที่ฉาบผนงัก าแพงให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรสวรรค์ขนาด
เท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน มีอายุพันกว่าปี เข้าชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา (Sigiriya 

Palace) พระราชวงับนยอดเขา อ่างเก็บน า้โบราณและวิวทิวทศัน์ของเมืองสิกิริยา ชมป้อมปราการ หรือ 
ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหศัจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนีรู้้จกักนัดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ เขา
สิกิริยาแห่งนีย้งัถกูจดัให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม KASSAPA LIONS ROCK หรือเทียบเท่า     

วันท่ี 2 วัดถ า้ดัมบูลล่า – แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองดัมบูลล่า (Dumbulla) น าท่านชมวัดถ า้ดัมบูลล่า (Dambulla Cave Temple) 
ตัง้อยู่บนภเูขา สร้างขึน้โดยพระเจ้าวาลากมับา พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ า้นี ้หลงัขึน้ครองราชย์ พระองค์
ท่านได้สร้างวิหารศิลาภายในถ า้แห่งนี ้วดันีป้ระกอบด้วยถ า้ 5 ถ า้ แต่ละถ า้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน 
โดยถ า้ล าดบัที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเต็มไปทัง้เพดานถ า้ ภาพเขียนคล้อยไปตามรอยคดโค้งของผนงั
ถ า้ได้อย่างเหมาะเจาะ รอบผนังถ า้เป็นรูปบุคคลมากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพุทธเจ้ามีถึง 48 ภาพ
และภาพของเทวดา เช่น พระอปุลุวนั และพระสมนั เป็นเทวดาประจ าแคว้น ประทบัอยู่ที่ยอดเขาศรีปาทะ
ในภเูขาอาดมัส์ ภาพจิตรกรรมเหล่านีม้ีอายุอยู่ในกลางพทุธศตวรรษที่ 18  ถ า้แห่งนีย้งัได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี(้Kandy) ซึ่งเป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น
เมืองมรดกโลก ตัง้อยู่ในหบุเขา มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลมัโบ น าท่านสู่วัดดาลาดา มาลิกา
วา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขีย้วแก้ว เพื่อกราบนมัสการพระธาตุเขีย้วแก้ว(The 

Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตสุว่นที่เป็นเขีย้วขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นบัเป็น
สิ่งสกัสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองมาตัง้แต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลงักา พระธาตุเขีย้วแก้วมี
ทัง้หมด 4 องค์ ซึ่งบนโลกมนุษย์ของเรานี ้มีพระธาตเุขีย้วแก้วขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประดิษฐาน
อยู่ 2 องค์เท่านัน้ คือที่ศรีลงักาและจีน ส่วนอีกสององค์นัน้หนึ่งอยู่บนสวรรค์ และ อยู่ที่เมืองบาดาลของ
พญานาค นอกจากนีพ้ระธาตุเขีย้วแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มี
ลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุเขีย้วแก้วเป็น
อย่างมาก  พระธาตเุขีย้วแก้วนีไ้ด้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองค า และผอบทองค า 7 ชัน้ ประดิษฐานในห้อง
กระจกกนักระสนุอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนบัตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 9 เพราะ
เชื่อกนัว่า หากเมื่อใดพระเขีย้วแก้วถูกน าออกนอกเกาะลงักาแล้ว จะน าภยัพิบติัมาสู่ประเทศชาติ ทัง้ยงั
เชื่อด้วยว่า การเปิดอญัเชิญพระธาตเุขีย้วแก้วออกมาให้ผู้คนสกัการะบูชา จะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆ
ได้ (กรุณาเตรียมชดุขาว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึง่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษน้อยหรือ Little 

England แห่งศรีลงักา เมืองนีต้ัง้อญู่บนเนินเขาในประเทศศรีลงักา มีภมูิอากาศที่เย็นสบายและมีทิวทัศน์



ที่งดงาม เป็นสถานที่ส าคญัที่สดุส าหรับการผลิตชาในศรีลงักา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สดุใน
ศรีลงักา น าท่านชมไร่ชาซีลอน (Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลิตชา ที่ขึน้ชื่อของศรีลงักา และ
เป็นสินค้าสง่ออกที่ส าคญัของศรีลงักา ให้ท่านได้สามารถเลือกซือ้ชาเป็นของฝากท่ีระลกึอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทียบเท่า 
วันท่ี 3 เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเอลล่า (Ella) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและไร่ชา ตัง้อยู่ใน
จังหวัดอูว่า (Uva) ห่างจากเมืองโคลมัโบประมาณ  200 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปี เป็น
เมืองที่ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการเดินเขานิยมมาเที่ยว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สะพานเก้าโค้ง (Nine 

Arches Bridge) สะพานรถไฟนีถ้กูสร้างขึน้ในสมยัที่ศรีลงักาอยู่ใต้อาณานิคมขององักฤษและยงัคงใช้อยู่
ถึงปัจจบุนั เป็นสะพานที่สร้างขึน้ด้วยอิฐและปนูเท่านัน้ ไม่มีเหล็กผสม แต่แข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผ่าน
ได้อย่างปกติ น าท่านชมความสวยงามของสะพาน ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกตรคาม (Kataragama) เป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิแห่งเทพเจ้าท่ีชาวศรีลงักาทัง้ชาว

พทุธและฮินดนูิยมเดินทางมาแสวงบญุกนัทกุปี น าท่านชมวัดกตรคามเทวาลัย (Kataragama Temple) 
ซึ่งเป็นวดัที่มี 1 ใน 4 เทพผู้คุ้มครองพทุธศาสนาในเกาะลงักา ต้นก าเนิดของเทพองค์นีคื้อ พระขนัธกมุาร 
หรือ สกนัฑะ ในศาสนาฮินดทูี่ชาวศรีลงักานบัถือ และน ามารวมเข้ากบัพทุธศาสนาในฐานะเทพผู้พิทกัษ์ 
ในช่วงเย็นจะมีการบูชาเทพท่ามกลางบรรยากาศนัศกัด์ิสิทธ์ิ เทวาลยัลกัษณะเรียบง่าย ตัง้เคียงคู่อยู่กับ
วิหารพุทธและเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ ในฐานะอนุชาของพระกตระคาม  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติยาลา(Yala National Park) 

ค ่า รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการ
เมืองกอลล์ - มิริซาซ่า 

 น าท่านเข้าสู ่อุทยานแห่งชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอนัน่าทึง่ของอทุยานสตัว์
ป่าที่ยิ่งใหญ่ของศรีลังกา มีเนือ้ที่เกือบแปดแสนไร่ และสถานที่แห่งนีย้ังเป็นสวรรค์ของบรรดาสัตว์ป่า
มากมายหลายสายพนัธุ์ น าท่านท าเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive)  ตามลา่หาสตัว์ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ 5 (Big 5) ให้
ท่านได้ชมวิถีชีวิตของบรรดาสตัว์ป่าหายากอย่างเช่น เสือดาว , ช้าง, สิงโต, แรด , ควายป่า และ นก กว่า
ร้อยสายพนัธ์ และให้ท่านได้ชื่นชมความงามของอทุยานแห่งนี ้                                        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลม

สุดของศรีลังกาห่างจากเมืองโคลอมโบ   119 กม. กอลล์เป็นที่รู้จักในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาว
โปรตเุกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็นเมืองท่าของเกาะ กอลล์พฒันาถึงจุดสงูในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่



ชาวองักฤษจะมาถึง จากนัน้น าท่านชมเมืองเก่ากอลล์ (Old Town) ซึง่เป็นเมืองเก่าท่ีมีอาคารบ้านเรือน
เก่าสไตล์โคโลเนียลสดุคลาสิกภายในเมืองยงัมีทัง้โบสถ์ พิพิธภณฑ์ คาเฟ่และร้านค้าต่างๆมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) สร้างขึน้ครัง้แรกโดยชาวโปรตุเกสสมัยเข้า

ปกครองศรีลงักาในปี คศ. 16  ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม ในตอนแรกมีลกัษณะเป็นก าแพงดินและรัว้ไม้อยู่
บนหน้าผา มีหอคอย ทัง้หมด 3 แห่ง ต่อมาเมื่อชาวดตัช์เข้ามาปกครองก็ได้บรูณะเป็นก าแพงหินแกรนิตที่
แข็งแรงขึน้ และสร้างหอคอยเพิ่มเป็น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมทุรรอบเมือง โดย ณ 
ปัจจุบัน ป้อมปราการแห่งนีเ้ป็นป้อมที่ใหญ่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในเอเชีย และได้ขึน้ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิริซาซ่า (Mirissa) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศศรีลงักา และเป็นเมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาชมปลาวาฬและปลาโลมากนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - 
ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิริซซ่าเพื่อ ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin 

Watching) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิยมเป็นอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศนี ้ในมหาสมุทร
อินเดีย โดยท่านมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬสีน า้เงิน ซึ่งเป็นปลาวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปลาวาฬบ
รูด้า ปลาวาฬหวัทยุ และปลาวาฬเพชรฆาต นอกจากนีย้งัมีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตวัหมนุ เป็นต้น 
และยังมีโอกาสเห็นสตัว์น า้ชนิดอ่ืนๆอีก ** ทัง้นีก้ารล่องเรือดูปลาวาฬและปลาโลมานัน้ เป็นปัจจัยทาง
ธรรมชาติซึง่ทางบริษัทไม่สามารถการันตีการพบเห็นได้ และการลอ่งเรือนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีที่
ท่านไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินเป็นจ านวน 30 USD **  (การตามลา่ดปูลาวาฬ
และปลาโลมา สามารถหาชมได้ตลอดทัง้ปี แต่จะแตกต่างกันตามช่วงเดือน ว่าภูมิภาคใดเหมาะในช่วง
เดือนไหน โดยทางตอนใต้ของประเทศ ช่วงเวลาที่ดีที่สดุ คือช่วงเดือนตลุาคม  – เมษายน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลงักาและเป็นเมืองที่มีประชากร

เยอะที่สดุในประเทศ จากนัน้น าท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวดัประจ าเมืองที่ชาวศรี
ลงักาให้ความเคารพอย่างสงูสดุ เป็นวดัที่ชาวศรีลงักาเชื่อว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทบัที่วดั
นี ้3 ครัง้ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานัน้ มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความ
สวยงาม เนือ้หาของจิตรกรรมฝาผนงัวดักลัณียานัน้เป็นเร่ืองราวในพทุธประวัติ ชาดก และต านานต่างๆ 
เช่น ภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขีย้วแก้ว)จากอินเดียมา
ลงักา ภายในวดัแห่งนี ้มีต้นโพธ์ิใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ท่ีแยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาธปรุะ  
น าท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนิกายสยามวงศ์ ภายในมีพระอุโบสถที่
ประดิษฐานพระพทุธรูปปางมารวิชยัองค์ใหญ่ ก าลงัโปรดปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 สว่นรายล้อมไปด้วยพระสาวก 
เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้เทวดาที่งดงาม 



นอกจากนีท้ี่วัดคงคารามยงัมีพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาจาก
ต่างแดนน ามาบริจาคไว้มากมาย  จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองที่ศุนย์การค้าและซือ้ชาชัน้ดี
ใน ศูนย์การค้า ODEL กนัตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วันท่ี 6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เที่ยวบินท่ี UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 ********************************************************************************************************** 
 

THE BEST OF SRI LANKA ศรีลงักา 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี(ไม่เสริม
เตียง)ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

25 – 30 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 20,770.- 4,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีภายใน 1วนัหลงัการจอง ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วนันบั

จากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
7. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 



3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-40 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวนค่าทวัร์ 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวนค่าทวัร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัท
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าศรีลังกา ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ยื่น
ประมาณ 3 วันท าการ ยื่นออนไลน์ ท่านไม่ต้องมาแสดงตน 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ต้องมีหน้าเหลือส าหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบั  และหนังสือ
เดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  ***ในกรณีที่ถือ
พาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือศึกษาอยู่ต่างประเทศ  
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ทราบทันที  เน่ืองจากอาจจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย
ได้*** 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  



หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

ผลพจิารณาการอนุมตัวิซีา่ข ึน้อยูก่บัสถานฑตูเทา่น ัน้ 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าศรีลังกา **กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทกุข้อ** 

1. ชื่อ – นามสกลุ ........................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….…….…………จงัหวดัที่เกิด ………………….………...……… 
3. เพศ               ชาย                        หญิง 
4. สถานภาพ 

                       โสด    สมรส    อยู่ร่วมกนัโดยไม่ได้สมรส 

           หย่าร้าง    หม้าย                

5. ที่อยู่ปัจจบุนั ………………………………………………..…………………………………………………………. 
      จงัหวดั ……………………....……………..…………………….. รหสัไปรษณีย์ ……………………………………. 

อีเมล ............................................................................................. เบอร์โทร ................................................ 

6. ประกอบอาชีพเป็น ……………………………………….. 
7. ในกรณีที่มีเด็กอายไุม่ถึง 16 ปี ติดตามไปด้วย จะต้องกรอกข้อมลูของเด็กดงัต่อไปนี(้ส าคญัมาก) 

- ชื่อ – นามสกลุ.........................................................................................เพศ........................... 
วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์เป็น …………………..…… 

- ชื่อ – นามสกลุ...........................................................................................เพศ.......................... 
.วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์เป็น …………………..…… 

- ชื่อ – นามสกลุ..............................................................................................เพศ.......................... 
.วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์เป็น…………………..……… 

- ชื่อ – นามสกลุ.................................................................................เพศ........................... 
วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์เป็น …………………..…… 

- ชื่อ – นามสกลุ...............................................................................................เพศ........................... 
วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์เป็น …………………..……… 

8. หากเคยเดินทางไปศรีลงักามาแล้ว โปรดแจ้งวนัเข้า – ออกลา่สดุ ที่เคยเดินทาง 
.................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 


