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SRI LANKA : THE WONDER OF ASIA   
ศรีลังกา 6 วัน 4 คนื  
เดนิทาง มนีาคม 2563 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 29,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – เขาสกิิรยิา   

วนัท่ี 2. วดัถํา้ดมับูลลา่ – แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแกว้ – นวูารา่เอลยิา – ไรช่า 

วนัท่ี 3. เอลลา่ – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วดักตรคามเทวาลยั 

วนัท่ี 4. อุทยานแหง่ชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล ์– เมืองเก่ากอลล ์– ปอ้มปราการเมืองกอลล ์- มิรซิาซา่ 

วนัท่ี 5. ลอ่งเรอืชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลมัโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม - ศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบิน 

วนัท่ี 6. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 

 



วันที ่1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา   
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SriLankan Airlines 

ประตู 9 แถว S พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิบนัดารานยัเก ประเทศศรีลงักา โดยสายการบนิศรีลังกาแอร ์เทีย่วบนิที ่UL 403  
11.00 น. ถึงสนามบนิบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง  30 นาที) หลงัผา่นพธีิการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองสิกิริยา (Sigiriya) นาํท่านเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาสิกิริยา (Sigiriya rock) สรา้งโดยกษัตรยิก์สัส

ปะสมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปีมาแลว้ ซึ่งอาจจะนบัเป็นสิง่มหศัจรรยท่ี์สดุของศรีลงักา  เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุ 
บนยอดศลิาจะพบซากปรกัหกัพงัของพระราชวงัในอดีต ภายในตวัเขายงัมีภาพวาดบนผนงัท่ี เก่าแก่ท่ีสดุ ท่ียงัอยูใํน
สภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนงั กาํแพงให้ เรียบก่อนวาดภาพ รูป
วาดสีของชาวสงิหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรสวรรคข์นาดเท่าตวัคนซึ่งมีสีสนัสดใส ละเอียดอ่ อน มีอายพุนักวา่ปี  เข้าชม
พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา  (Sigiriya Palace) พระราชวงับนยอดเขา อ่างเก็บนํา้โบราณและววิทิวทศันข์องเมืองสิ
กิรยิา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต  เป็นสิง่มหศัจรรยแ์ห่งเดียวบนเกาะนีรู้จ้กักนัดีในช่ื อ LION ROCK หรือ 
แท่นศลิาราชสีห ์เขาสกิิรยิาแห่งนีย้งัถกูจดัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม KASSAPA LIONS ROCK หรือเทยีบเท่า     

วันที ่2 วัดถ า้ดัมบูลล่า – แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองดัมบูลล่า (Dumbulla) นาํท่านชมวัดถ า้ดัมบูลล่า (Dambulla Cave Temple) ตัง้อยู่บนภเูขา 



สรา้งขึน้โดยพระเจา้วาลากมับา พระองคท์รงเคยพาํนกัในถํา้นี ้ หลงัขึน้ครองราชย ์พระองคท์่านไดส้รา้งวหิารศลิา
ภายในถํา้แห่งนี ้วดันีป้ระกอบดว้ยถํา้ 5 ถํา้ แตล่ะถํา้มีขนาดใหญ่เลก็แตกตา่งกนั โดยถํา้ลาํดบัท่ี 4 มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัเตม็ไปทัง้เพดานถํา้ ภาพเขียนคลอ้ยไปตามรอยคดโคง้ของผนงัถํา้ไดอ้ย่างเหมาะเจาะ รอบผนงัถํา้เป็นรูปบคุคล
มากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพทุธเจา้มีถึง 48 ภาพและภาพของเทวดา เช่น พระอปุลุวนั และพระสมนั เป็นเทวดา
ประจาํแควน้ ประทบัอยู่ท่ียอดเขาศรีปาทะในภเูขาอาดมัส ์ภาพจิตรกรรมเหลา่นีมี้อายอุยู่ในกลางพทุธศตวรรษท่ี 18  
ถํา้แห่งนีย้งัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  พ.ศ. 2534 จากนัน้นาํ ท่านเดนิทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึ่งเป็นเมือง
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นเมืองมรดกโลก ตัง้อยู่ในหบุเขา  มีประชากรเป็นอั นดบัสองรองจากโคลมัโบ นาํท่านสู่ วัดดาลาดา 
มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขีย้วแก้ว  เพ่ือกราบนมสัการ พระธาตุเขีย้วแก้ว (The 

Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตสุว่นท่ีเป็นเขีย้วขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้  นบัเป็นสิง่สกัสทิธิ์

คูบ่า้นคูเ่มืองมาตัง้แตโ่บราณ และเป็นศนูยร์วมศรทัธาของชาวศรีลงักา  พระธาตเุขีย้วแกว้มีทัง้หมด 4 องค์ ซึ่งบนโลก
มนษุยข์องเรานี ้มีพระธาตเุขีย้วแกว้ขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประดษิฐานอยู่ 2 องค์เท่านัน้  คือท่ีศรีลงักาและจีน  
สว่นอีกสององคน์ัน้หนึ่งอยู่บนสวรรค ์และ อยู่ท่ีเมืองบาดาลของพญานาค นอกจากนีพ้ระธาตเุขีย้วแกว้ยงัจดัเป็นพระ
บรมสารีรกิธาตท่ีุไมแ่ยกกระจดักระจาย องคมี์ลกัษณะแขง็แกร่งรวมกนัแน่น พทุธศาสนิกชนจึงมีความศรทัธาเล่ือมใส
ในองคพ์ระธาตเุขีย้วแกว้เป็นอย่างมาก  พระธาตเุขีย้วแกว้นีไ้ดถ้กูบรรจอุยู่ในเจดียท์องคาํ และผอบทองคาํ 7 ชัน้ 
ประดษิฐานในหอ้งกระจกกนักระสนุอย่างแน่นหนา และไมเ่คยเสดจ็ออกนอกประเทศเลยนบัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 9 
เพราะเช่ือกนัวา่ หากเม่ือใดพระเขีย้วแกว้ถกูนาํออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะนาํภยัพบิตัมิาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยงัเช่ือดว้ย
วา่ การเปิดอญัเชิญพระธาตเุขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจดัเภทภยัตา่งๆได ้ (กรุณาเตรียมชดุ
ขาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางไปยงั เมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็น เมืองอังกฤษน้อยหรือ Little England 

แห่งศรีลงักา เมืองนีต้ัง้อํู่บนเนินเขาในประเทศศรีลงักา มีภมูอิากาศท่ีเย็นสบายและมีทิวทศันท่ี์งดงาม เป็นสถานท่ี
สาํคญัท่ีสดุสาํหรบัการผลติชาในศรีลงักา และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในศรีลงักา  น าท่านชมไร่ชาซีลอน 
(Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลติชา ท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา และเป็นสนิคา้สง่ออกท่ีสาํคญัของศรีลงักา  ใหท้่าน
ไดส้ามารถเลือกซือ้ชาเป็นของฝากท่ีระลกึอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทยีบเท่า 



วันที ่3 เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองเอลล่า (Ella) ซึ่งเป็นเมืองเลก็ๆท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหบุเขาและไรช่า ตัง้อยู่ใน จังหวัดอูว่า (Uva) 
ห่างจากเมืองโคลมัโบประมาณ  200 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเมืองท่ีชาวตา่งชาตท่ีิช่ืนชอบการ
เดนิเขานิยมมาเท่ียว จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่สะพานเก้าโค้ง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟนีถ้กูสรา้งขึน้ใน
สมยัท่ีศรีลงักาอยู่ใตอ้าณานิคมขององักฤษและยงัคงใชอ้ยู่ถึงปัจจบุนั เป็นสะพานท่ีสรา้งขึน้ดว้ยอิฐและปนูเท่านัน้ ไม่
มีเหลก็ผสม แตแ่ขง็แรงมากขนาดรถไฟวิง่ผา่นไดอ้ย่างปกต ินาํท่านชมความสวยงามของสะพาน ใหท้่านไดอ้ิสระ
ถ่ายรูปภาพตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่เมืองกตรคาม  (Kataragama) เป็นเมืองศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเทพเจา้ท่ีชาวศรีลงักาทัง้ชาวพทุธและฮินดู

นิยมเดนิทางมาแสวงบญุกนัทกุปี นาํท่านชมวัดกตรคามเทวาลัย (Kataragama Temple) ซึ่งเป็นวดัท่ีมี 1 ใน 4 เทพ
ผูคุ้ม้ครองพทุธศาสนาในเกาะลงักา ตน้กาํเนิดของเทพองคนี์ค้ือ พระขนัธกมุาร หรือ สกนัฑะ ในศาสนาฮินดท่ีูชาวศรี
ลงักานบัถือ และนาํมารวมเขา้กบัพทุธศาสนาในฐานะเทพผูพ้ทิกัษ ์ในช่วงเย็นจะมีการบชูาเทพท่ามกลาง
บรรยากาศนัศกัดิส์ทิธิ ์เทวาลยัลกัษณะเรียบง่าย ตัง้เคียงคูอ่ยู่กบัวหิารพทุธและเทวาลยัของพระพฆิเนศวร ์ในฐานะ
อนชุาของพระกตระคาม จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตยิาลา(Yala National Park) 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
อุทยานแห่งชาตยิาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์  – 
ป้อมปราการเมืองกอลล ์- มิริซาซ่า 

 นาํท่านเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตยิาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอนัน่าทึ่งของอทุยานสตัวป่์าท่ียิ่งใหญ่
ของศรีลงักา มีเนือ้ท่ีเกือบแปดแสนไร ่และสถานท่ีแห่งนีย้งัเป็นสวรรคข์องบรรดาสตัวป่์ามากมายหลายสายพนัธุ ์นาํ
ท่านทาํเกมสไ์ดรฟ์ (Game Drive)  ตามลา่หาสตัวผ์ูย้ิ่งใหญ่ทัง้ 5 (Big 5) ใหท้่านไดช้มวถีิชีวติของบรรดาสตัวป่์าหา
ยากอย่างเช่น เสือดาว , ชา้ง, สงิโต , แรด , ควายป่า และ นก กวา่รอ้ยสายพนัธ ์ และใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของ
อทุยานแห่งนี ้                                        

  



 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่าน เดนิทางสูเ่มือง กอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตป้ลายแหลมสดุของศรี

ลงักาห่างจากเมืองโคลอมโบ  119 กม. กอลลเ์ป็นท่ีรูจ้กัในช่ือ Gimhathiththa ก่อนท่ีชาวโปรตเุกสจะมาถึงในศตวรรษ
ท่ี 16 ท่ีเป็นเมืองท่าของเกาะ ก อลล์พฒันาถึงจดุสงูในศตวรรษท่ี 18 ก่อนท่ีชาวองักฤษจะมาถึง  จากนัน้นาํท่านชม
เมืองเก่ากอลล ์(Old Town) ซึ่งเป็นเมืองเก่าท่ีมีอาคารบา้นเรือนเก่าสไตลโ์คโลเนียลสดุคลาสกิภายในเมืองยงัมีทัง้
โบสถ ์พพิธิภณฑ ์คาเฟ่และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านชม ป้อมปราการเมืองกอลล ์ (Galle Fort) สรา้งขึน้ครัง้แรกโดยชาวโปรตเุกสส มยัเขา้ปกครองศรี

ลงักาในปี คศ . 16  ซึ่งเป็นยคุลา่อาณานิคม ในตอนแรกมีลกัษณะเป็นกาํแพงดนิและรัว้ไ มอ้ยู่บนหนา้ผา มีหอคอย 
ทัง้หมด 3 แห่ง ตอ่มาเม่ือชาวดตัชเ์ขา้มาปกครองก็ไดบ้รูณะเป็นกาํแพงหินแกรนิตท่ีแขง็แ รงขึน้ และสรา้งหอคอยเพิม่
เป็น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมทุรรอบเมือง โดย ณ ปัจจบุนั ปอ้มปราการแห่งนีเ้ป็นปอ้มท่ีใหญ่
ท่ีสดุท่ียงัหลงเหลืออยู่ในเอเชีย และได้ ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกอี กดว้ย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่มือง มิริซาซ่า 

(Mirissa) ซึ่งเป็นเมืองรมิทะเลอยู่ทางตอนใตข้องประเทศศรีลงักา  และเป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมปลาวาฬ
และปลาโลมากนั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา  – เมืองโคลัมโบ  – วัดกัลยาณี  – 
วัดคงคาราม - ศูนยก์ารค้า ODEL – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูท่่าเรือมริซิซ่าเพ่ือ ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin Watching) ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีนิยมเป็นอย่างมากสาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศนี ้ในมหาสมทุรอินเดีย โดยท่านมีโอกาสไดเ้ห็น
ปลาวาฬสีนํา้เงิน ซึ่งเป็นปลาวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ปลาวาฬบรูดา้ ปลาวาฬหวัทยุ และปลาวาฬเพชรฆาต 
นอกจากนีย้งัมีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตวัหมนุ เป็ นตน้ และยงัมีโอกาสเห็นสตัวน์ ํา้ชนิดอ่ืนๆอีก ** ทัง้นีก้าร
ลอ่งเรือดปูลาวาฬและปลาโลมานัน้ เป็นปัจจยัทางธรรมชาตซิึ่งทางบรษัิทไมส่ามารถการนัตีการพบเห็นได ้และการ
ลอ่งเรือนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถลอ่งเรือได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิคื์นเงินเป็นจาํน วน 30 
USD **  (การตามลา่ดปูลาวาฬและปลาโลมา สามารถหาชมไดต้ลอดทัง้ปี แตจ่ะแตกตา่งกนัตามช่วงเดือน วา่
ภมูภิาคใดเหมาะในช่วงเดือนไหน โดยทางตอนใตข้องประเทศ ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุ คือช่วงเดือนตลุาคม  – เมษายน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลงักาและเป็นเมืองท่ีมีประชากรเยอะท่ีสดุใน

ประเทศ จากนัน้นาํท่านสู ่วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวดัประจาํเมืองท่ีชาวศรีลงักาใหค้วามเคารพอย่าง
สงูสดุ เป็นวดัท่ีชาวศรีลงักาเช่ือวา่ พระพทุธ เจา้ไดท้รงเคยเสดจ็มาประทบัท่ีวดันี ้ 3 ครัง้ เป็นวดัใหญ่นิกายสยามวงศ ์
ภายในหอ้งวหิารของวดักลัณียานัน้ มีจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความสวยงาม เนือ้หาของจิตรกรรมฝาผนงัวดักลัณียานัน้
เป็นเร่ืองราวในพทุธประวตั ิชาดก และตาํนานตา่งๆ เช่น  ภาพเจา้ชายทนัตกมุาร กบัเจา้หญิงเหมมาลา อญัเชิญพระ
ทนัตธาต(ุพระเขีย้วแกว้)จากอินเดียมาลงักา ภายในวดัแห่งนี ้มีตน้โพธิใ์หญ่ 1 ใน 32 ตน้ ท่ีแยกหน่อมาจากตน้พระศรี
มหาโพธิท่ี์เมืองอนรุาธปรุะ  นาํท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์ภายใน
มีพระอโุบสถท่ีประดษิฐ านพระพทุธรูปปางมารวชิยัองคใ์หญ่ กาํลงัโปรดปัญจวคัคียท์ัง้ 5 สว่นรายลอ้มไปดว้ยพระ
สาวก เตม็ไปดว้ยพระพทุธรูปและพระบรวิาร ประดบัประดาดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ันเทวดาท่ีงดงาม 
นอกจากนีท่ี้วดัคงคารามยงัมีพพิธิภณัฑส์าํหรบัเก็บรกัษาโบราณวตัถ ุและสิง่มีคา่ตา่ง ๆ ท่ีผูศ้รทัธาจากตา่งแดนนาํมา
บรจิาคไวม้ากมาย  จากนัน้นาํท่านชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมืองท่ีศนุยก์ารคา้และซือ้ชาชัน้ดีใน ศูนยก์ารค้า  ODEL กนัตาม
อธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วันที ่6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิศรีลังกาแอร ์เทีย่วบนิที ่UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
THE BEST OF SRI LANKA ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิศรีลังกา แอรไ์ลน ์(UL) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ื อทาํการจองควิย่ืนวีซ่า ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทาง ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิ

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล  กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ  2,000 บาท ตอ่ท่าน ตอ่ทรปิ 

6. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศศรีลงักา ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งชาํระพรอ้มคา่มดัจาํทวัร ์จาํนวน 1,500 บาท 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง แ ละช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันทีย่ื่นประมาณ 3 วันท าการ 

ยื่นออนไลน ์ทา่นไม่ต้องมาแสดงตน 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดตดิกับการยื่นขอวีซ่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย *ๆ* 
1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่า
อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสือเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด 
(หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย ) 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือศึกษา



อยู่ต่างประเทศ  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ทราบทันที  เน่ืองจากอาจจะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่า
ในประเทศไทยได้*** 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุก
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าศรีลังกา 

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ** 

1. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................................. 
2. วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….…….………… 
3. จงัหวดัท่ีเกิด ………………….………...…………. 
4. เพศ 

                       ชาย                        หญิง 

5. สถานภาพ 
                       โสด    สมรส    อยู่รว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส 

           หย่ารา้ง    หมา้ย                

6. ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

…………………………………………………………………………………………………………… 
      จงัหวดั ……………………....……………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………………………. 

อีเมล ............................................................................... เบอรโ์ทร ................................................................ 
7. ประกอบอาชีพเป็น 

....................................................................................................................................................................... 
8. ในกรณีท่ีมีเดก็อายไุมถ่ึง 16 ปี ตดิตามไปดว้ย จะตอ้งกรอกขอ้มลูของเดก็ดงัตอ่ไปนี (้สาํคญัมาก) 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์

เป็น…………………..………….. 



- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 
9. หากเคยเดนิทางไปศรีลงักามาแลว้ โปรดแจง้วนัเขา้ – ออกลา่สดุ ท่ีเคยเดนิทาง 

....................................................................................................................................................................... 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


