
 

 

 

 

Sri Lanka 
ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แหงลังกาทวีป 

 โดยสายการบินศรีลังกา แอรไลน (UL) 
5วัน3คืน 

ไฮไลท ทัวรศรีลังกา - ดินแดนมรดกโลก แหงลังกาทวีป 
• เท่ียวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา 
• นมัสการ พระบรมสารรีิกธาตุ สุดยอดส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์ ท่ี วัดพระเขีย้วแกว 
• ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟาแหงศรีลังกา ส่ิงมหัศจรรยของโลกลาํดับที่ 8 
• ชม วัดถ้ําดัมบุลลา วัดที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
• ตามรอยสายสัมพันธบนเสนทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 

 



 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ - โคลัมโบ– ดัมบุลลา– ถํ้าดัมบุลลา - สิกิริยา 

✈   Pelwehera Village Resort 

2 สิกิริยา– เขาสิกิริยา- แคนด้ี– ระบําแคนดี ้- วัดพระเข้ียว
แกว    Oak-Ray Regency Hotel 

3 แคนด้ี – นูราวาเอลิยา – ไรชาซีลอน– แคนดี ้    Oak-Ray Regency Hotel 
4 แคนด้ี - โคลัมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ชอปปง

ศูนยการคา ODEL     

5 โคลัมโบ - กรุงเทพฯ 
✈    

หมายเหตุ:ยังไมรวมคาทิปคนขับรถไกดทองถิน่ทานละ1,500 บาทและ 
 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทยแลวแตความสมคัรใจ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีน่ังแบบ 3-3 

 

เสริฟอาหารรอน 
ทั้งขาไป-ขา

กลับ 

นํ้าหนักสัมภาระ 
ขาไป - ขากลับ 30 กก. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ - โคลัมโบ– ดัมบุลลา–ถ้ําดัมบุลลา - สิกิริยา 
07.00 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร S เช็คอินกรุปของ

สายการบิน ศรีลังกัน แอรไลนSri Lankan Airlinesโดยมีเจาหนาที่ ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

09.15 น.
  

นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอรไลน เที่ยวบินที่ UL403 ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ช่ัวโมง 

11.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 1.30 
ช่ัวโมง(เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองดัมบุลลา (Dambulla)ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงจากน้ันนําทานชม วัดถํ้าดัม

บุลลา(Dambulla Cave Temple)วัดแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือเปนมรดกโลก
แหงลาสุดในศรีลังกา สรางโดยพระเจาวาลากัมบา หรือพระเจาวัฏฏคามณีอภัย พระองคทรงเคยพํานักในถํ้า
ที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองคเสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพ่ือเปนการตั้งหลักกอนที่จะรวบรวมไพรพลกลับไป
รบกันอีกคร้ังหน่ึง ตอมาเมื่อพระองคทรงรบชนะ และเสด็จกลับข้ึนครองราชย พระองคไดทรงสรางวิหารศิลา
ภายในถํ้าแหงน้ี ภายในมีถ้ําทั้งหมด 5 ถํ้าดวยกันมีขนาดใหญเล็กแตกตางกันออกไป โดยภายในแตลําถ้ําจะมี
พระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค, รูปปนกษัติรย 3 องค และ รูปปนของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 
องค จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองสิกิริยาใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักPelwehera Village Resort หรือ เทียบเทา 

วันที่สองของการเดินทาง 



 

 

 

สิกิริยา– เขาสิกิริยา- แคนด้ี– ระบําแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแกว 
เชา บริการอาหารเชา 
 นําทานเดินทางสู เขาสิกิริยา(Sigiriya Rock) นําทานเขาชม พระราชวังลอยฟาสิกิ ริยา หรือที่รูจักใน

นาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แทนศิลาราชสีห ศาสนสถานลอยฟาแหงศรีลังกา สิ่งมหัศจรรยของโลก
ลําดับที่ 8 เปนยอดเขาที่สูงที่สุดสรางโดยกษัตริยกัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจากัสสปะใหสิกิริยาเปนทั้ง
เมืองพระราชวังพระราชอุทยานและปอมปราการเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบดวยคูรอบปอมปราการ 
3 ชั้น มีแทนศิลายักษสูง 500 ฟุต เปนหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนกอนหินยักษวางอยูบนที่ราบ 
สามารถมองเห็นไดไกลจากรอบดานมีความสูงจากพ้ืน 370 เมตร นําทานพิสูจนความมหัศจรรยของพระราชวัง
บนยอดเขากับบันไดเวียนนับ 2,000ข้ัน ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เปนภาพนางอัปสรสวรรคที่มีอายุพันกวาป, อาง
เก็บนํ้าโบราณ, ปอมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอัน
ยิ่งใหญในอดีต ชมวิวทิวทัศนของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา จากนั้นนําทานแวะชม Luckgrove Spice 
Garden ซึ่งเปนสวนสมุนไพรทีไ่ดรวบรวมปลูกไวมากมาย อาทิเชนตนอบเชย ตนกระวานตนกานพลู ตนจันทร 
ตนโกโก ตนวานิลลา ตนชา ตนกาแฟ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  
 จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง แคนดี้ (Kandy) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมืองแคนดี้ เปน

เมืองที่อยูบนยอดเขา สูงเหนือระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของศรีลังกา เมืองนี้
เคยเปนที่มั่นสุดทายของกษัตริยสิงหล กอนการยกดินแดนใหกับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได
ตอตานชาวโปรตุเกส และชาวดัตชมานานถึงสามศตวรรษ สุดทายก็ตองยอมพายแพไปในที่สุดเมืองแคนด้ี เดิม
เรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝร่ังเขา
ครองเมือง ขันธะ จึงออกสําเนียงตามฝร่ังวา แคนดิ หรือ แคนด้ีนั่นเอง นําทานชมพิพิธภัณฑอัญมณีจากน้ันนํา
ทานชม การรายรําและการแสดงพ้ืนเมือง ของชาวสิงหล ที่สวยงามตระการตาจากน้ันนําทานสู วัดดาลาดา 
มาลิกาวา(DaladaMaligawa Temple) หรือ วัดพระเข้ียวแกว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเข้ียวแกว (The 
Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองคน้ีเปนพระทันตธาตุเบื้องซายของของพระพุทธเจา ซึ่ง
เปนเพียงองคเดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย โดยมีหลักฐานรองรับความถูกตองตรงตามพระคัมภีรมหาวังศา 
นับเปนส่ิงสักสิทธ์ิคูบานคูเมืองมาต้ังแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกาพระธาตุเข้ียวแกวนี้ได
ถูกบรรจุอยูในเจดียทองคํา และผอบทองคํา 7 ช้ัน ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และไม
เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันวา หากเมื่อใดพระเข้ียวแกวถูกนําออก
นอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ทั้งยังเช่ือดวยวา หากเมื่อใดที่เกิดทุกขภัยข้ึน การเปด
อัญเชิญพระธาตุเข้ียวแกวออกมาใหผูคนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตางๆได 
(กรุณาเตรียมชุดขาว) 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักOak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเทา 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง 

แคนดี้– นูราวาเอลิยา– ไรชาซีลอน- แคนดี้ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนูวารา เอลิยา (NuwaraEliya) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง เมืองแหงนี้
ตั้งอยูบนภูเขาสูงประมาณ 2000 เมตร ในยุคที่อังกฤษไดเขามาปกครองศรีลังกาเปนเมืองข้ึน เมืองแหงน้ีชาว
อังกฤษนิยมมาสรางบานพักตากอากาศเพ่ือใชในชวงฤดูรอน เพราะมีทัศนียภาพสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งป ตึกรามบานชองตางๆลวนเปนแบบฉบับของชาวอังกฤษทั้งส้ิน จนที่ไดสมญานามวา “ลิตเต้ิล อิง
แลนด”ตอมาหลังจากศรีลังกาไดรับเอกราชแลว ชาวอังกฤษยังไดทิ้งวัฒนธรรมการด่ืมชาไวที่น่ีอีกดวยปจจุบัน
เมืองนูวารา เอลิยา เปนแหลงปลูกชาสงออกและมีธุรกิจโรงผลิตชายิ่งใหญและมากที่สุดในประเทศ และยังมีชา
ซีลอนวิเศษอีกหลายแบบที่ชวนใหไปลิ้มลอง 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันนําทานชมไรชาซีลอน,โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นช่ือของศรีลังกาสินคาสงออกอันสําคัญของศรีลังกา เขา

ชม กระบวนการผลิตชาที่ข้ึนช่ือในโรงงาน พรอมเลือกซื้อชา ที่มีใหทานเลือกมากมาย จากน้ันนําทานเดินทาง

กลับสูเมืองแคนด้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ท่ีพัก นําทานเดนิทางเขาสูท่ีพัก Oak-Ray Regency Hotelหรือ เทียบเทา 



 

 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง 
แคนดี้ - โคลัมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ชอปปงศูนยการคาODEL– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (Colombo) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานสู วัดกัลยาณี(Kelaniya Temple)ถือเปนวัดประจําเมืองที่ชาวศรีลังกาใหความเคารพอยาง

สูงสุด เปนวัดที่ชาวศรีลังกาเช่ือวา พระพุทธเจาไดทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดน้ี 3 คร้ังเปนวัดใหญนิกายสยาม
วงศภายในหองวิหารของวัดกัลณียาน้ัน มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เน้ือหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณี
ยานั้นเปนเร่ืองราวในพุทธประวัติ ชาดก และตํานานตางๆ เชนภาพเจาชายทันตกุมาร กับเจาหญิงเหมมาลา 
อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแกว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแหงน้ี มีตนโพธ์ิใหญ 1 ใน 32 ตน ที่แยก
หนอมาจากตนพระศรีมหาโพธ์ิที่เมืองอนุราธปุระ  นําทานชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)เปน
วัดของนิกายสยามวงศภายในมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญกําลังโปรดปญจวัคคีย
ทั้ง5สวนรายลอมไปดวยพระสาวกเต็มไปดวยพระพุทธรูปและพระบริวารประดับประดาดวยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
รูปปนเทวดาที่งดงามนอกจากน้ีที่วัดคงคารามยังมีพิพิธภัณฑสําหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีคาตางๆที่ผู
ศรัทธาจากตางแดนนํามาบริจาคไวมากมายจากนั้นนําทานชอปปงสินคาพ้ืนเมืองที่ศุนยการคาและซื้อชาช้ันดี
ใน ศูนยการคาODEL กันตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เพื่อนําทานเช็คอินเพ่ือเดินทางกลับประเทศ
ไทย 

วันที่หาของการเดินทาง 
โคลัมโบ - กรุงเทพฯ 
01.40 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอรไลน (Srilankan Airlines) 

เที่ยวบินที่ UL402 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง 
06.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  
 

 

 

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง ** 



 

 

 

 

 

ศรีลังกาดินแดนมรดกโลกแหงลังกาทวีป 5D3NBY UL 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ 2 ทาน 

เด็กมีเตียง 

พักกับผูใหญ 1ทาน 

เด็กไมมีมีเตียง

พักกบัผูใหญ 1 ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

วันที่ 09-13มี.ค. 61 23,911 22,911 21,911 6,500 
วันที่ 24-28มี.ค. 61 24,911 23,911 22,911 6,500 
วันที่ 13-17 เม.ย. 61(สงกรานต) 29,911 28,911 27,911 6,500 
วันที่ 27 เม.ย. - 01พ.ค. 61 26,911 25,911 24,911 6,500 

“ราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทานั้น” 

**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดตอเรา** 

 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 1,500บาทและ  

 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทยแลวแตความพึงพอใจ*** 

**บริการแจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให

 เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม

 สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและ

 รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
 คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ

 ลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนการเดินทาง  
6. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
7. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ 

 จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

 

 
 

อัตราบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ

จะตองไมเกินจํานวนวันและอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินทานละไมเกิน 1ใบ ใบละไมเกิน 30 กิโลกรัม 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ืนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

9. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. คาวีซาเขาประเทศศรีลังกาแบบ E-Visa 
 

อัตราบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30ก.ก. ตอชิ้น และมากกวา 1ชิ้น,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค
ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน ทานละ 1,500บาท 
6. ไมรวมคาวีซาสําหรับคนตางชาติ 
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาออนไลน ประเทศศรีลังกาสําหรับคนไทย  
1. สําเนาหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 

 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน) 
2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 



 

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด  

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง

ไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัด

จําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไมคืนคาทัวร

ท้ังหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 
เรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู

กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการ

บินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่

เกิดข้ึนจริง  

เรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1.  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 


