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 เทีย่วชม เมอืงมรดกโลกศรลีงักา อนุราธปรุะ, โปโลนนารวุะ และ แคนดี ้

 นมัสการ พระบรมสารรีกิธาต ุสดุยอดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่วดัพระเขีย้วแกว้ 

 สกัการะ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ณ เมอืง อนุราธปรุะ ราชธาน ีแหง่แรกของศรลีงักา 

 ชม เขาสกิริยิา ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีังกา สิง่มหัศจรรยข์องโลกล าดับที ่8 

 ชม วดัถ า้ดมับลุลา วดัทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 ตามรอยสายสมัพันธบ์นเสน้ทางพระพทุธศาสนา ไทย-ศรลีงักา 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย - ศรลีงักาและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่  18-22 / 25-29 พ.ย. 58       31,900.-  

 
1. กรงุเทพฯ - โคลัมโบ - อนุราธปรุะ - 

เจดยีร์วุนัเวลสิายะ - เจดยีเ์ชตวนาราม - 

เจดยีถ์ปูาราม - ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

2. อนุราธปรุะ - เขาสกิริยิา - โปโลนนารุวะ -  

วหิารกาล 

3. โปโลนนารวุะ - ดัมบลุลา - วดัถ ้าดัมบลุลา - 

สวนสมนุไพร - โรงงานผา้บาตกิ - แคนดี ้- 

โชวร์ะบ าพืน้เมอืง 

4. วดัพระเขีย้วแกว้ - โคลัมโบ - วดักัลยาณี -  

วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL 

5. โคลัมโบ - กรงุเทพฯ 

 

 

ศรลีงักา - ดนิแดนมรดกโลก แหง่ลงักาทวปี 
5 วนั 3 คนื (UL) 

โดยสายการบนิศรลีงักนั แอรไ์ลน ์
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วนัแรก  กรงุเทพฯ - โคลมัโบ - อนรุาธปรุะ - เจดยีร์วุนัเวลสิายะ - เจดยีเ์ชตวนาราม -  

   เจดยีถ์ปูาราม - ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

07.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 

เคานเ์ตอร ์S เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์(SRILANKAN 

AIRLINES) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

09.35 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ ประเทศศรลีังกา โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่UL403 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง 

 

11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก ประเทศศรลีังกา *เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ   

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนรุาธปรุะ (Anuradhapura) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง เมอืงอนรุาธปรุะ ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวง เป็นราชธานแีหง่แรกของศรลีังกา 

ตัง้แตส่มยัพทุธศตวรรษที ่3 และเป็นเมอืงหลวงของประเทศศรลีังกานานถงึ 1,500 ปี 

เมอืงนีต้ัง้ชือ่ตามกลุม่ของดวงดาวอนุราธทีห่มายถงึ ความมัน่คง มัง่คั่ง และสมบรูณ์พนูสขุ 

ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะเพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพอนัแปลกตา  จากนัน้น าทา่นชม 

นมสัการ พระมหาเจดยีร์วุนัเวลสิายะ (Ruwanwelisaya Stupa) ชาวศรลีังกาเรยีก

กนัวา่ สวุรรณมาลกิเจดยี ์สรา้งโดย พระเจา้ทฏุฐคามณีอภยั พระองคไ์ดท้รงท าสงคราม

กบัพระราชาชาวทมฬิและทรงไดรั้บชยัชนะจงึไดส้รา้งพระมหาเจดยีแ์หง่นีไ้วเ้ป็นอนุสรณ์ 

เป็นพระมหาเจดยีม์ขีนาดใหญ ่ปดูว้ยกอ้นหนิภเูขา โดยใชช้า้งลากหนิเหลา่นัน้มาโดยจะมี

การสรา้งชา้งลอ้มไวเ้พือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัชา้งทีไ่ดช้ว่ยในการกอ่สรา้งพระมหาเจดยีน์ี้

ดว้ย  น าทา่นชม เจดยีเ์ชตวนาราม (Jetawanarama Dagoba) สรา้งประมาณพทุธ

ศตวรรษที ่8 มคีวามสงูถงึ 152 เมตร พืน้ทีก่วา้งประมาณ 20 ไร ่เจดยีเ์ชตวนารามจงึมี

ขนาดใหญก่วา่โบราณสถานทัง้หลายทีง่ปวงในโลก เป็นรองก็แตพ่รีะมดิแหง่อยีปิต ์ 

จากนัน้น าทา่นชม นมสัการ เจดยีถ์ปูาราม (Thuparama Dagoda) ประดษิฐานพระ

บรมสารรีกิธาตสุว่นพระรากขวัญเบือ้งขวา (กระดกูไหปลารา้) พระเจดยีศ์ักดิส์ทิธิท์ีส่ าคญั

ทีส่ดุ และเป็นพระเจดยีอ์งคแ์รกของ ศรลีังกา อายกุวา่ 2000 ปี ณ สถานทีแ่หง่นีช้าวศรี

ลังกาเชือ่กนัวา่ พระพทุธองคเ์คยเสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง ทรงเขา้นโิรธสมาบตั ิเป็นเวลา 

7 วัน  น าทา่นสกัการะ นมสัการ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์(Sri Maha Bodhi) เป็นตน้โพธิ์

เกา่แก ่เมือ่ราวพทุธศตวรรษที ่3 ทีพ่ระภกิษุณีสงัฆมติตาเถร ีพระราชธดิาของพระเจา้

อโศกมหาราช ไดท้รงอญัเชญิพระคัมภรีท์างพทุธศาสนามาเผยแผใ่นประเทศศรลีังกาเป็น

ครัง้แรก พรอ้มกนันัน้ไดท้รงน าหน่อ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์จากเมอืงพทุธคยา ประเทศ

อนิเดยี อนัเป็นสถานทีท่ีอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงตรัสรู ้ลงเรอืมาประดษิฐาน 

(ทรงปลกู) ณ เมอืงอนุราธปรุะแหง่นี ้ถอืวา่เป็นตน้ไมท้ีเ่ป็นบนัทกึทางประวตัศิาสตรแ์ละ

ยงัมชีวีติทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีม่อีายยุนืทีส่ดุถงึ 2,300 กวา่ปีมาแลว้จนถงึปัจจบุนั 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  PALM GARDEN VILLAGE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงอนรุาธปรุะ  

วนัทีส่อง อนรุาธปรุะ - เขาสกิริยิา - โปโลนนารวุะ - วหิารกาล 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสริกิายา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง น าทา่นเดนิทาง

สู ่เขาสกิริยิา (Sigiriya Rock) น าทา่นเขา้ชม พระราชวังลอยฟ้าสกิริยิา หรอืทีรู่จ้ักใน

นาม  ภเูขาสงิโต (Lion Rock) หรอื แทน่ศลิาราชสหี ์ศาสนสถานลอยฟ้าแหง่ศรลีังกา สิง่

มหัศจรรยข์องโลกล าดับที ่8 เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ สรา้งโดยกษัตรยิก์สัสปะ ในสมยั
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ศตวรรษที ่5 พระเจา้กสัสปะให ้ส้กิริยิาเป็นทัง้เมอืง พระราชวัง พระราชอทุยาน และ

ป้อมปราการเพือ่ป้องกนัการรกุรานจากศัตร ูประกอบดว้ยครูอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มแีทน่

ศลิายกัษ์สงู 500 ฟตุ เป็นหนิผาทีเ่กดิจากภเูขาไฟในอดตี เหมอืนกอ้นหนิยกัษ์วางอยูบ่น

ทีร่าบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมคีวามสงูจากพืน้ 370 เมตร น าทา่นพสิจูน์

ความมหศัจรรยข์องพระราชวังบนยอดเขา กบับนัไดเวยีนนับ 2,000ขัน้ ชมภาพเขยีนสเีฟ

รสโก เป็นภาพนางอปัสรสวรรคท์ีม่อีายพุันกวา่ปี, อา่งเกบ็น ้าโบราณ, ป้อมปราการ หรอื 

ประตสูงิโต บนยอดศลิาจะพบซากปรักหกัพังของรากฐานพระราชวังอนัยิง่ใหญใ่นอดตี 

ชมววิทวิทศันข์องเมอืงสกิริยิาแบบ 360 องศา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโปโลนนารวุะ (Polonnaruwa) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง เมอืงโปโลนนารวุะ เป็นเมอืงหลวงแหง่ทีส่องของศรลีังกา ซึง่ไดรั้บการคดัเลอืก

เป็นเมอืงมรดก อกีหนึง่เมอืงของศรลีังกา ในอดตีเป็นเมอืงหลวงของศรลีังกา ในชว่งปี 

พ.ศ. 1560-1778 เป็นยคุสมยัทีพ่ระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืง มโีบราณสถานและศาสน

สถานจ านวนมาก และศาสนสถานหลายแหง่เป็นตน้แบบของศาสนสถานของประเทศตา่ง 

ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป็นตน้แบบดา้นศลิปะในสมยัสโุขทัย 

ลา้นนาและอยธุยา โดยโปโลนนารวุะเป็นเมอืงทีม่กีารสรา้งก าแพงเมอืงอยา่งมัน่คง

แข็งแรง และแบง่ทีอ่ยูข่องพลเมอืงตามล าดบัอยา่งชดัเจน  จากนัน้น าทา่นชม วหิารกาล 

(Gal Vihara) แปลวา่ วหิารหนิ หรอื อารามหนิ เดมิชือ่ อตุตราราม สรา้งโดยพระเจา้

ปรากรมพาหมุหาราช เป็นวหิารทีส่ลักบนวหิารหนิแกรนติ โดยสลกัเป็นพระพทุธรปู 4 

องคเ์รยีงอยูใ่นแนวเดยีวกนั ซึง่พระพทุธรปูทัง้สีอ่งคน์ีส้รา้งโดยการแกะสลกัจากภเูขาหนิ

ลกูเดยีวทัง้หมด 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  THE DEER PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโปโลนนารวุะ  

วนัทีส่าม โปโลนนารวุะ - ดมับลุลา - วดัถ า้ดมับลุลา - สวนสมนุไพร - โรงงานผา้บาตกิ - แคนดี ้- 

                    โชวร์ะบ าพืน้เมอืง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดมับลุลา (Dambulla) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  

จากนัน้น าทา่นชม วดัถ า้ดมับลุลา (Dambulla Cave Temple) วัดแหง่นีไ้ดข้ ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถอืเป็นมรดกโลกแหง่ลา่สดุในศรลีังกา สรา้งโดย

พระเจา้วาลากมับา หรอืพระเจา้วัฏฏคามณีอภยั พระองคท์รงเคยพ านักในถ ้าทีด่ัมบลูลา 

ชว่งทีพ่ระองคเ์สด็จพลดัถิน่จากเมอืงอนุราชปรุะ เพือ่เป็นการตัง้หลกักอ่นทีจ่ะรวบรวมไพร่

พลกลับไปรบกนัอกีครัง้หนึง่ ตอ่มาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ครองราชย ์

พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิารศลิาภายในถ ้าแหง่นี ้ภายในมถี ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกนัมขีนาด

ใหญเ่ล็กแตกตา่งกนัออกไป โดยภายในแตล่ าถ ้าจะมพีระพทุธรปูประดษิฐานทัง้หมด 153 

องค,์ รปูปัน้กษัตริย ์3 องค ์และ รปูปัน้ของเทวแีละเทพในศาสนาฮนิดอูกี 4 องค ์

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  ระหวา่งทางน าทา่น

แวะชม สวนสมนุไพร และ โรงงานผา้บาตกิ ทีเ่มอืงมาตาเล พรอ้มเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

ผา้บาตกิ และสมนุไพรทีม่ชี ือ่เสยีงของศรลีังกา  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง 

แคนดี ้(Kandy) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงแคนดี ้เป็นเมอืงทีอ่ยูบ่นยอด

เขา สงูเหนอืระดับน ้าทะเลถงึ 500 เมตร เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแหง่หนึง่ของศรลีังกา 

เมอืงนีเ้คยเป็นทีม่ัน่สดุทา้ยของกษัตรยิส์งิหล กอ่นการยกดนิแดนใหก้บัจักรวรรดอิงักฤษ

ใน ค.ศ. 1815 หลังจากทีไ่ดต้อ่ตา้นชาวโปรตเุกส และชาวดตัชม์านานถงึสามศตวรรษ 

สดุทา้ยกต็อ้งยอมพา่ยแพไ้ปในทีส่ดุเมอืงแคนดี ้เดมิเรยีกวา่ ‘ศริวิัฒนานคร’ หรอื ‘สงิหขนั

ธนคร’ ชาวเมอืงสงิหลเรยีก ‘ขนัธะ’ หมายถงึกองหนิหรอืภเูขา เมือ่ฝร่ังเขา้ครองเมอืง 

 



 

 

ศรลีังกา-ดนิแดนมรดกโลก ลังกาทวปี 5 วัน 3 คนื (UL)                                       หนา้ 4 จาก 7  
                                                                                                                www.utravel.in.th 
 

ขนัธะ จงึออกส าเนยีงตามฝร่ังวา่ แคนด ิหรอื แคนดีน่ั้นเอง  น าทา่นชม การรา่ยร าและ

การแสดงพืน้เมอืง ของชาวสงิหล ทีส่วยงามตระการตา 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั  EARL’S REGENT KANDY ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงแคนดี ้  
วนัทีส่ ี ่ วดัพระเขีย้วแกว้ - โคลมัโบ - วดักลัยาณี - วดัคงคาราม - ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ ODEL 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัดาลาดา มาลกิาวา (Dalada Maligawa Temple) หรอื วดัพระ

เขีย้วแกว้ กราบนมสัการ พระบรมธาตเุขีย้วแกว้ (The Sacred Tooth Relic of the 

Buddha) พระทันตธาตอุงคน์ีเ้ป็นพระทันตธาตเุบือ้งซา้ยของของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็น

เพยีงองคเ์ดยีวทีป่รากฏบนโลกมนุษย ์โดยมหีลักฐานรองรับความถกูตอ้งตรงตามพระ

คัมภรีม์หาวังศา นับเป็นสิง่สกัสทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงมาตัง้แตโ่บราณ และเป็นศนูยร์วมศรัทธา

ของชาวศรลีังกา พระธาตเุขีย้วแกว้นีไ้ดถ้กูบรรจอุยูใ่นเจดยีท์องค า และผอบทองค า 7 ชัน้ 

ประดษิฐานในหอ้งกระจกกนักระสนุอยา่งแน่นหนา และไมเ่คยเสด็จออกนอกประเทศเลย

นับตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที ่9 เพราะเชือ่กนัวา่ หากเมือ่ใดพระเขีย้วแกว้ถกูน าออกนอกเกาะ

ลังกาแลว้ จะน าภยัพบิตัมิาสูป่ระเทศชาต ิทัง้ยงัเชือ่ดว้ยวา่ หากเมือ่ใดทีเ่กดิทกุขภ์ยัขึน้ 

การเปิดอญัเชญิพระธาตเุขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบชูา จะสามารถขจัดเภทภยั

ตา่งๆได ้(กรณุาเตรยีมชุดขาว)   

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลมัโบ (Colombo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

จากนัน้น าทา่นสู ่วดักลัยาณี (Kelaniya Temple) ถอืเป็นวดัประจ าเมอืงทีช่าวศรี

ลังกาใหค้วามเคารพอยา่งสงูสดุ เป็นวดัทีช่าวศรลีังกาเชือ่วา่ พระพทุธเจา้ไดท้รงเคย

เสด็จมาประทบัทีว่ดันี ้3 ครัง้ เป็นวัดใหญน่กิายสยามวงศ ์ภายในหอ้งวหิารของวัดกลัณียา

นัน้ มจีติรกรรมฝาผนังทีม่คีวามสวยงาม เนือ้หาของจติรกรรมฝาผนังวัดกลัณียานัน้เป็น

เรือ่งราวในพทุธประวตั ิชาดก และต านานตา่งๆ เชน่ ภาพเจา้ชายทันตกมุาร กบัเจา้หญงิ

เหมมาลา อญัเชญิพระทันตธาต(ุพระเขีย้วแกว้)จากอนิเดยีมาลังกา ภายในวดัแหง่นี ้มตีน้

โพธิใ์หญ ่1 ใน 32 ตน้ ทีแ่ยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราธปรุะ  น าทา่น

ชม วดัคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนกิายสยามวงศ ์ภายในมี

พระอโุบสถทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองคใ์หญ ่ก าลังโปรดปัญจวคัคยีท์ัง้ 5 

สว่นรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก เต็มไปดว้ยพระพทุธรปูและพระบรวิาร ประดับประดาดว้ย

ภาพจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้เทวดาทีง่ดงาม นอกจากนีท้ีว่ัดคงคารามยงัมพีพิธิภณัฑ์

ส าหรับเกบ็รักษาโบราณวัตถ ุและสิง่มคีา่ตา่ง ๆ ทีผู่ศ้รัทธาจากตา่งแดนน ามาบรจิาคไว ้

มากมาย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีศ่นุยก์ารคา้และซือ้ชาชัน้ดี

ใน ศนูยก์ารคา้ ODEL กนัตามอธัยาศัย 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนัดานารานยัเก เพือ่น าทา่นเชค็อนิ

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

วนัทีห่า้ โคลมัโบ - กรงุเทพฯ 

01.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ศรลีงักนั แอรไ์ลน ์

(SRILANKAN AIRLINES) เทีย่วบนิที ่UL402 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.25 

ชัว่โมง 

 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

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

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
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ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศศรลีงักาปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที ่ 18-22 / 25-29 พ.ย. 58 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 31,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 31,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 30,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 29,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 คา่วซีา่ประเทศศรลีังกา 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 ยเูอสดอลลา่ร ์ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

 

เอกสารในการท าวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 
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4. ส าเนาบตัรประชาชน 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น แจง้เบอรโ์ทรศัพทแ์ละทีอ่ยูปั่จจบุนั 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา ไมม่กีาร

คนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศศรลีังกามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศศรลีังกา ตามที่

ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวาม

แตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


