
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยวธรรมชาต ิณ ประเทศศรีลังกา  
แคนดี ้– ไหว้พระเขีย้วแก้ว – ไร่ชา นูวาระ เอลิยะ – ซาฟารี ยาลา 

ล่องเรือชมปลาวาฬ – กอลล์ 5 วัน 3 คืน (UL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเดนิทาง   7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 พักคู่ ท่านละ 24,900 บาท 
    12 – 16 มีนาคม 2563          พักคู่ ท่านละ 23,900 บาท 
 

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – แคนดี ้– ชมเมืองแคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว 

06.00 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 

เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 
ในเร่ืองเอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  
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09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)                      
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
11.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักาเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวันออก  
เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดียช่ือในอดีตได้แก่ลงกาลังกาทวีปสิงหลทวีปและซีลอนซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้ในสมัย 
อาณานิคมจนถึงพ.ศ.2517และเป็นช่ือท่ียังคงใช้ในบางโอกาสปัจจุบันคือ ศรีลังกา เป็นประเทศท่ี 
มีความเจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรมและมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านานดงันัน้เราจงึสามารถ
พบเห็นศิลปะทางโบราณสถานท่ีเ ก่ียวข้องกับพุทธศาสนามากมายหลังผ่านขัน้ตอนสนามบิน 
และศลุกากรแล้ว  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย               น าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี  ้ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) นครศักดิ์สิทธ์ิและเมืองมรดกโลก ท่ีตัง้อยู่ 

ในหุบเขาท่ีระดบัความสูง 500 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลมีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ น า
ท่านชมเมืองแคนดีอ้ดีตเมืองหลวงของศรีลงักาให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองสวยๆท่ีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบ  
แคนดี ้จากนัน้น าท่านสู่วัดพระเขีย้วแก้ว เพ่ือเข้าบูชาพระเขีย้วแก้วในรอบเย็น (Temple of the Tooth) 
กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพกราบนมสัการพระบรมสารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแก้ว(Sacred Tooth 
Relic Temple) อนัศกัดิส์ิทธ์ิซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในผอบและผอบอยูใ่นสถปูอีก 7 ชัน้เป็นทองค า โดยปกติ
แล้วผู้ ท่ีมาบชูาพระเขีย้วแก้วจะถวายดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม 

            พกัท่ี Oak-Ray Regency, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั  
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วันท่ีสอง (2)    นูวาระ เอลิยะ – ไร่ชาซีลอน – ยาลา 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า     น าทา่นออกเดนิทางสู่นูวาระเอลิยะ(Nuwara Eliya) โดยรถบสั 

(ประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่เป็นเมืองตากอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
ตัง้แตส่มยัท่ีองักฤษเข้ามาปกครองศรีลงักาจนเมืองนีไ้ด้รับสมญานาม 
วา่“LittleEngland”โดยเซอร์เอ็ดเวิร์ดเป็นผู้ ค้นพบท่ีราบสงูนวูาระเอลิยะ
นีว้า่มีอากาศดีบริสทุธ์ิจงึเลือกเป็นท่ีพกัตากอากาศของชาวองักฤษ 
ในยคุนัน้เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนภเูขาอยูส่งูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตร 
ระหว่างทางน าท่านแวะชิมและชมไร่ชาและโรงงานผลิตชาเหมาะส าหรับเลือกซือ้เป็นของฝากเพราะท่ีน่ี 
เป็นเมืองแห่งไร่ชาแหล่งผลิตชาชัน้ยอดของโลกส าหรับนกัด่ืมชาจะทราบกันดีว่า“ชาซีลอน”ชาด ารสชาติ
เข้มข้นท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก โดยนายเจมส์เทย์เลอร์ชาวสก็อตแลนด์ได้น าชาเข้ามาทดลองปลกูและ
ได้ผลดีมากจงึมีการสง่เสริมให้ปลกูชาอยา่งจริงจงัจนมีช่ือเสียงในด้านคณุภาพ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย       น าทา่นนัง่รถชมเมืองนูวาร่าเอลิย่าอนังดงาม ผา่นชมทะเลสาบ 

เกรกอรี บ้านองักฤษสไตล์วิคตอเรีย ท่ีบางหลงัยงัมีปลอ่งไฟอยู ่
สนามกอล์ฟ ยา่นชมุชน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองยาลา 
(ประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม 
            พกัท่ี  Oak-Ray Wild, Yala หรือในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ีสาม (3)   อุทยานแห่งชาตยิาลา - มิริซซ่า 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
เช้า น าชมทา่นชมอุทยานแห่งชาตยิาลา โดยรถจิ๊ปส่องสตัว์ในอทุยาน ท่ีน่ีเป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสองของศรีลงักามีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา ตัง้แตป่่าดบิฝนป่าดบิแล้งทุง่หญ้าจน
ไปถึงป่าโกงกางในทะเลสาบลากนูและชายหาดยาวริมฝ่ังมหาสมทุร อินเดีย มีนกหายาก 215 สายพนัธุ์
รวมทัง้นกน า้ สตัว์ป่ามากถึง 44 ชนิด เชน่ ช้างป่า ควายป่า และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ เสือดาว ท่ีพบมากท่ีสดุท่ี
อทุยานแหง่นี ้
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย                น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมิริซซ่า เมืองท่ีอยูใ่ต้สดุของประเทศศรีลงักาและมีหาดทรายท่ีสวยงาม  

(ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เม่ือถึงท่ีพกัอิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม 

           พกัท่ี  The Long Beach/Club Koggala หรือในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ีส่ี (4)        ล่องเรือชมปลาวาฬ – ค็อกคาลา – ชมการตกปลากันบนไม้ค า้ 

06.00 น.         น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิริซซ่าเพ่ือ ล่องเรือชมปลาวาฬ 

(รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนิยม 
เ ป็นอย่างมากส าหรับนักท่อง เ ท่ียว ท่ีมาเ ยือนประเทศนี ้
ในมหาสมทุรอินเดียโดยทา่นมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬสีน า้เงิน ซึง่
เป็นปลาวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ปลาวาฬบรูด้า ปลาวาฬ
หวัทยุและปลาวาฬเพชรฆาตนอกจากนีย้งัมีปลาโลมาปากขวด 
ปลาโลมาตัวหมุน เป็นต้นและยังมีโอกาสเห็นสัตว์น า้ชนิดอ่ืนๆอีก***ทั ้งนีก้ารล่องเรือดูปลาวาฬ 
และปลาโลมานัน้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติซึ่ งทางบริษัทไม่สามารถการันตีการพบเห็นได้และ 
การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย                 น าท่านเดินทางสู่เมืองค็อกคาลาเพ่ือชมการตกปลากันบนไม้ค า้ (Still Fishing) ซึ่งเป็นวิธีการตกปลา  

แบบดัง้เดิมของชาวศรีลังกาชาวประมงจะนั่งทรงตัวอยู่บนไม้ค า้ 
ท่ีสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2 เมตร โดยจะมีการติดแท่งไม้ 
ตามแนวขวางเอาไว้ ท่ีไม้ค า้เพ่ือให้ชาวประมงสามารถนั่งหรือ 
ยืนทรงตวัในขณะตกปลาได้ซึ่งวิธีการตกปลาแบบนีสื้บทอดกันมา 
ตัง้แต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่   
เมืองกอลล์ (Galle) มรดกโลกท่ีเป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลมัโบ 115 กิโลเมตร เป็นเมือง
ทา่ท่ีส าคญัของศรีลงักาเคยเป็นศนูย์กลางการบริหารของอาณานิคมดทัช์ในชว่งกลางศตวรรษท่ี17ถึงปลาย
ศตวรรษท่ี18 ใ ห้ท่านไ ด้นั่งรถสาม ล้อชม เขตมรดก โลก 

เมืองเก่าของเมืองกอลล์(30นาที)ท่ีมีบ้านเรือนแบบตะวันตก 
โบราณแล้วแวะถ่ายรูปสวยๆชม The Dutch Fort หอนาฬิกา 

ประภาคารโบราณป้อมปืนใหญ่ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ 
เ ม่ือศตวรรษท่ี17และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและ 
ซอ่มแซมให้ดใูหมแ่ละทนัสมยัขึน้  

20.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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วันท่ีห้า (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL402 น าท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (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 
รายการท่องเที่ยวธรรมชาต ิณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 
เดก็เตียงคู่ เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

มาฆบูชา 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 24,900 20,900 19,900 4,200 

12 – 16 มีนาคม 2563 23,900 19,900 18,900 4,200 
 

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

 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

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

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

6. 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  
    อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน (ให้หวัหน้าทวัร์ท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางบริษัทฯ เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่  
  2. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่ส าเนาใบโอนเงิน  
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือท าวีซา่ออนไลน์ 
          (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต ลกูค้าจะต้องเสียเวลาในการท าวีซ่าใหมต่อนเข้าประเทศศรีลงักา) 
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  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. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ 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 าของมีคา่ติดตวัในการเดินทาง 
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 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 


