
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที�ยวมรดกโลก
สิกิริยา-ถํ �าดัมบูลลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง 18 – 22 มกราคม / 16
  (วันแรงงาน) 28 เมษายน 
   

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ

06.00 น. ต้อนรับทา่นผู้ มีเกียรตทีิ�สนามบนิสวุรรณภมูิ
เคาน์เตอร์สายการบิน
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึ  นเครื�อง

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์
   �  ใช้เวลาเดนิทาง 
   �   เวลาที�ศรีลงักา
 
 

มรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 
ถํ �าดัมบูลลา-แคนดี �-พระเขี �ยวแก้ว-กอลล์-

16-20 กุมภาพันธ์ / 23-27 มีนาคม 2561 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 

โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถํ �าดัมบูลลา 

ต้อนรับทา่นผู้ มีเกียรตทีิ�สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึ  นเครื�อง (ให้ท่านนําพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื�องดื�มบนเครื�อง
เวลาเดนิทาง 3 ชั�วโมง 20 นาที 

ศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั�วโมง 

 วัน 3 คืน (UL) 
-โคลัมโบ  

ชั �น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
 คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง

ให้ท่านนําพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 
ละเครื�องดื�มบนเครื�อง)  
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10.55 น. ถึงสนามบนินานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือชื�อทางการวา่ 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกล้ชายฝั�งตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย ชื�อในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ�งเป็นชื�อที�ใช้ในสมยั 

 อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื�อที�ยงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที�มีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเกี�ยวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันั  นเราจงึสามารถพบเห็น
ศลิปะทางโบราณสถานที�เกี�ยวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขั  นตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  

 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที�สนามบินและรับซิมการ์ดศรีลังกาจากไกด์ท้องถิ�น 
12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปที�เมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชั�วโมง) สู่

วัดถํ �าดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ที�ได้ขึ  นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั  งอยูบ่นเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  
ภายในถํ  าดมับลูลา ที�สร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา (วฏัฏะคามินี
อภยั) พระองค์ทรงเคยพํานกัในถํ  าที�ดมับลูลา ชว่งที�พระองค์เสดจ็
พลดัถิ�นจากเมืองอนรุาชปรุะ เพื�อเป็นการตั  งหลกัก่อนที�จะรวบรวม
ไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครั  งหนึ�ง ตอ่มาเมื�อพระองค์ทรงรบชนะ และเสดจ็กลบัขึ  นครองราชย์ พระองค์ได้ทรง
สร้างวิหารศลิาภายในถํ  าที�ดมับลูลานี   ภายในมีถํ  าทั  งหมด 5 ถํ  า
ด้วยกนั แตล่ะถํ  ามีขนาดใหญ่เล็กแตกตา่งกนัออกไป มีภาพวาด
พระพทุธรูปที�มีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์พระพทุธรูปแกะสลกัหินปาง
สมาธิมากมาย ประดษิฐานอยูท่ั�วไปภายในถํ  าที�ประกอบด้วยห้อง
หลายห้อง  ที�สําคญัคือภายในถํ  าแรก เป็นที�ประดษิฐานพระพทุธรูป

ปางปรินิพพาน ที�แกะสลกัจากหินออ่นยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้วา่ถํ  า
จะมีขนาดเล็กเมื�อเทียบกบัถํ  าอื�นๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้
อยา่งสบายๆ ดแูล้วชา่งสวยงามยิ�งนกั ถดัไปคือถํ  าที� 2 เป็นถํ  าที�มีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงามแปลกตา
มากด้วยองค์เจดีย์ที�สงูจากพื  นถึงเพดานถํ  า นอกจากนั  นก็มีพระพทุธไสยาสน์ รวมถึงพระพทุธรูปมากมาย
ทั  งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถํ  า และรูปปั  นกษัตริย์สิงหล เดนิถดัไปตามระเบียง
ทางเดนิเราก็จะเจอกบัถํ  าที� 3 ที� 4 และที� 5 ตามลําดบั ซึ�งแตล่ะถํ  ามีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยูเ่ป็น
จํานวนมากกวา่ร้อยองค์ และที�เสริมให้ถํ  าทั  ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั  นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงั
และเพดานจนแทบจะเตม็พื  นที�อายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี  เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบั
พระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตั ิ เหลา่มวลเทวดาประจําแคว้น รวมถึงลวดลายทางพทุธศลิป์ 
เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ�งนกั แล้วเดนิทางเข้าสู่ที�พกั 

19.30 น. �  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
 �  พกัที� Fresco Water Villa, Sigiriya  หรือในระดบัเดียวกนั  
          http://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/  
 

วันที�สอง (2)   สิกิริยา – ภเูขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี � –  ร้านอัญมณี – โชว์ระบาํพื �นเมือง 

07.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion 
Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะสมยัศตวรรษที� 5 หรือ
เมื�อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ�งอาจจะนับเป็นสิ�งมหัศจรรย์ที�สุดของศรี
ลงักา เนื�องจากเคยมีสิงโตตวัใหญ่ ยืนอยูบ่ริเวณปากทางเข้า  

  ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชั  น มีแท่นศิลายกัษ์สงู 500 ฟุต เป็น
หินผาที�เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที�ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่า
ลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที�ราบ สามารถ
มองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสงูจากพื  น 370 เมตร และ
ด้านบนมีลกัษณะแบน ดรูวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บน
ยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิ�งใหญ่ในอดีต 
สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายนํ  า มีถํ  าที�ผนงัถํ  าที�ยาว 140 เมตร สงู 40 
เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที�สดุ ที�ยงัอยู่ในสภาพดี เพราะเป็น
ภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ที�วาดลงบนปนูที�ฉาบผนงัถํ  าให้ เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาว
สิงหลนี   เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ�งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน หลังจากนั  นเดินทางที�สวน
สมุนไพร ที�เมืองมาตาเล 

12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�สวนสมนุไพร 
บา่ย นําทา่นชมสวนสมุนไพรที�ขึ  นชื�อของศรีลงักา ชมสมนุไพรพื  นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ 

วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ทา่นสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื  อยาอายุรเวทที�มีสตูร
มานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากําจดัขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื�อย นํ  ามนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้
ตามอธัยาศยั แล้วนําท่านเดินทางไปเมืองแคนดี � (Kandy) นครศกัดิnสิทธิnและเมืองมรดกโลกที�ตั  งอยู่ในหบุ
เขาที�ระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบันํ  าทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ และนําท่าน     
ช้อปปิ งที� ร้านอัญมณี ประเทศศรีลงักามีชื�อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตํานานเล่าว่า 
กษัตริย์โซโลมอนได้สง่อญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของกํานลัแก่ราชินีแหง่ชีบ้าและในทางประวตัิศาสตร์ก็จารึก
ไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลงักาจากนั  นนําท่านชมโชว์ระบําพื �นเมือง
ศรีลังกา  ตื�นตาตื�นใจไปกับการระบําพื  นเมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุยไฟ                                 
หลงัจากโชว์จบ นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมที�พกั  

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
  � พกัที� Oakley Hotel, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั 
         http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/ 
 

วันที�สาม (3)  วัดพระเขี �ยวแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า 

05.00 น. นําท่านสู ่วัดพระเขี �ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระ
บรมสารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขี  ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อนัศกัดิnสิทธิnซึ�งประดิษฐานอยู่
ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั  น เป็นทองคําทุก โดยปกติแล้วผู้ ที�มาบูชาพระเขี  ยวแก้วจะถวาย
ดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชั  นนอกเทา่นั  น ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูที่�พกั 

 

 

สิกิริยา 



 

08.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เช้า ได้เวลาอนัสมควร เดนิทางไปวดักลัยาณี
12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร
บา่ย นําท่านเดินทางสูวั่ดกัลยาณีราชมหาวิหาร

ลงักาเชื�อว่าเมื�อกว่า 2,500 
นั�งบนรัตนบลัลงัก์ทองคํา
เป็นครั  งแรกยงัสถานที�นี  
ตอนของต้นพระ 
ศรีมหาโพธิnที�เมืองอนุราชปุระ
อินเดีย หากมีเวลา ให้ทา่นได้เดนิเลน่ริมหาด วา่ยนํ  า หรือ พกัผอ่นใน
รีสอร์ทตามอธัยาศยั 

19.30 น. �  รับประทานอาหารคํ�าในรีสอร์ท
 �  พกัที� Coco Royal 
                               http://www.cocoroyalbeach.com/
 

วันที�สี� (4)        กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ
                     วัดคงคาราม  –  ช้อปปิ�ง 

07.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เช้า นําท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ 

เป็นเมืองที�ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาครั  งแรกต่อ เมื�อถึงเมืองกอลล์
แล้ว นําท่านเดินทางสู่
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสด็จ ในครั  งนั  นพระองค์
ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที�ระลึก
มรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์
โบราณ  ชม The Dutch Fort 
ศตวรรษที� 17 และปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ  น 
เดนิทางสูก่รุงโคลอมโบ
ป้อมปราการ ผา่นชมอนสุาวรีย์วีรชน

13.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นชมเมืองโคลอมโบ

สิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที�ยงัคงความสมบรูณ์
ร้าน Noritake ซึ�งเป็นร้านขายเครื�องถ้วยกระเบื  อง อนัเลื�องชื�อ 
เดนิทางสู ่วัดคงคาราม
วงศ์ เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
ลงักา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก 
ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มาก
ไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที�นิยมนํามาถวายเป็นพทุธบูชาให้กับวดัแห่งนี  
จากนั  นนําท่านช้อปปิ งต่อที� 
สินค้าทนัสมยัชื�อดงัของโคลอมโบ
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รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ได้เวลาอนัสมควร เดนิทางไปวดักลัยาณี  

กลางวนัที�ภตัตาคาร – อาหารจีน 
วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ�งชาวศรี

2,500 ปีมาแล้ว พระพทุธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทบั
นั�งบนรัตนบลัลงัก์ทองคํา ณ วดัแห่งนี   และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหล
เป็นครั  งแรกยงัสถานที�นี   ที�นี�มีต้นพระศรีมหาโพธิnที�ศกัดิnสิทธิn ที�ได้ปลกูจากกิ�ง

ศรีมหาโพธิnที�เมืองอนุราชปุระ แล้วเดินทางไปรีสอร์ทที�ตั  งอยู่ริมมหาสมุทร
ให้ทา่นได้เดนิเลน่ริมหาด วา่ยนํ  า หรือ พกัผอ่นใน  

คํ�าในรีสอร์ท 
 Beach Hotel, Kalutara หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั

http://www.cocoroyalbeach.com/  

ศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ –  โกฏเฏ
ช้อปปิ�ง – สนามบินโคลัมโบ 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
กอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ�งของศรีลงักา 

เป็นเมืองที�ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาครั  งแรกต่อ เมื�อถึงเมืองกอลล์
นําท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที�

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสด็จ ในครั  งนั  นพระองค์
ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที�ระลึก จากนั  น นําท่านชมเขต

ของเมืองกอลล์ ที�มีบ้านเรือนแบบตะวันตก
The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่

และปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ  น 
กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผา่นชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชม

อนสุาวรีย์วีรชน และผา่นชมสสุานกลางเมือง 
กลางวนัที�ภตัตาคารจีน 

ลอมโบ เมืองหลวงที�มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ตกึระฟ้าตั  งตระหง่านขึ  นทดัเทียมกบั
สิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที�ยงัคงความสมบรูณ์

ซึ�งเป็นร้านขายเครื�องถ้วยกระเบื  อง อนัเลื�องชื�อ  และนําท่าน
าม (Gangaramaya Temple) ซึ�งเป็นวดัของนิกายสยาม

เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก 

ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนบั
และมีคนไทยไม่น้อยที�นิยมนํามาถวายเป็นพทุธบูชาให้กับวดัแห่งนี  

นําท่านช้อปปิ งต่อที� ห้างโอเดลช้อปปิ�งเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชั�นชั  
ชื�อดงัของโคลอมโบ  

ซึ�งชาวศรี
ได้เคยเสด็จมาประทบั

ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหล
ที�นี�มีต้นพระศรีมหาโพธิnที�ศกัดิnสิทธิn ที�ได้ปลกูจากกิ�ง

แล้วเดินทางไปรีสอร์ทที�ตั  งอยู่ริมมหาสมุทร

หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 

โกฏเฏ – โคลอมโบ –   

ป้อมปืนใหญ่ ซึ�งถกูสร้างโดยชาวดตัส์ เมื�อ
และปัจจุบนัหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ  น แล้วนําท่าน

เมืองหลวงของศรีลงักา ผ่านชมรัฐสภาเก่าแก่ใน

ตกึระฟ้าตั  งตระหง่านขึ  นทดัเทียมกบั
สิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที�ยงัคงความสมบรูณ์ นําท่านช้อปปิ งที�

นําท่าน
ซึ�งเป็นวดัของนิกายสยาม

เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี
มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก 

มายนบั
และมีคนไทยไม่น้อยที�นิยมนํามาถวายเป็นพทุธบูชาให้กับวดัแห่งนี   

ศนูย์รวมแฟชั�นชั  นนําของศรีลงักา แหล่งช้อปปิ ง

 



-5- 
 
20.00 น. �  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารจีน  

หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 

วันที�ห้า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� UL402 นําทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
  �  ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชั�วโมง 30 นาที 
   �  เวลาที�เมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชั�วโมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชั  น 2) โดยสวสัดภิาพ 

 
�  ☺ � ☺ � ☺ � ☺� ☺� ☺ � 

 
เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้สําเนาพาสปอร์ตเลม่ที�จะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นั  น 
 

*** รายการอาจมีการปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสม *** 
 

ระเบียบการและเงื�อนไข 
รายการท่องเที�ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์   

วันเดนิทาง 18 – 22 มกราคม / 16-20 กุมภาพันธ์ / 23-27 มีนาคม 2561 
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ �นไป 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัคู ่  27,900 
เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 22,900 
เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี ไมมี่เตียง 21,900 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�ม     5,400 

 

วันเดนิทาง (วันแรงงาน) 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561  
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ �นไป 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัคู ่  28,500 
เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 23,500 
เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี ไมมี่เตียง 22,500 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�ม     5,400 

 

หมายเหตุ  : รายการนี  ไมแ่จกกระเป๋า 
 
ราคานี �รวม 1. คา่ตัvวเครื�องบินไป-กลบัชั  นธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 
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2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไมต้่องการพกัห้องเดี�ยว) ในโรงแรมที�ระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามที�ระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ 

6. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาทถ้วน)  
    เงื�อนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานี �ไม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 

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

5. คา่นํ  าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิกําหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถิ�น พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อตัราที�แนะนํา รวม 700 บาท ตอ่ทริปตอ่ผู้ เดนิทาง 1 ท่าน 

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถิ�น คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า และ อื�นๆ 100 บาท 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งชื�อ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพื�อทําการสํารองที�นั�ง  
  2. ชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่สําเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ที�ใช้เดนิทาง เพื�อทําวีซา่ออนไลน์ 
      (หากลกูค้ามีการเปลี�ยนเลม่พาสปอร์ต ลกูค้าจําเป็นต้องชําระคา่ทําวีซา่ใหมเ่พิ�มเตมิเอง) 
  4. ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 

เงื�อนไข 
1.  เวลาสมคัรชําระทั  งหมดหรือชําระครั  งแรก 10,000 บาท ที�เหลือชําระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเที�ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธิn ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นที�ขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทั  งหมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเที�ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิnที�จะยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึ  นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชําระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึ  นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชําระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ 100% ของราคาทวัร์ 
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           คาํแนะนํา 
1.  ธนบตัรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพื�อความสะดวกและปลอดภยัโปรดนํากระเป๋าถือตดิตวัขึ  นเครื�องบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพื�อความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่นําของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที�ตดัเล็บ หรือของที�มีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ นํ  ามนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า 
แชมพ ูโลชั�น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอื�นๆ ที�มีลกัษณะใกล้เคียง ขึ  นเครื�อง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอื�น ๆ   พร้อมทั  งโรงแรม บริษัทจดันําเที�ยวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเที�ยวตา่งๆ เพื�อให้บริการแก่นกัทอ่งเที�ยว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึ�งอาจเกิดขึ  น เนื�องจากความลา่ช้าการยกเลิกเที�ยวบนิ อบุตัเิหต ุ ภยัทางธรรมชาต ิ เหตสุดุวิสยั การ
ปฏิบตัิตามคําสั�งเจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 


