
 

 

รหัสทัวร B2B2000024 
ทัวรศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแกว วัดคงคาราม 6 วนั 4 คืน (UL) 
ชมมรดกโลกเขาสิกิริยา | วัดถํ้าดัมบูลลา | วัดพระเขี้ยวแกว  
ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge | อุทยานแหงชาติยาลา 
ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม  

  
 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา   
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ

บิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
09.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร 

เที่ยวบินที่ UL 403  
11.00 น. ถึงสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 

นาท)ี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองสิกิริยา(Sigiriya) นําทานเดินทางขึ้นสูยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya 
rock) สรางโดยกษัตริยกัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเม่ือ 1,500 ปมาแลว ซ่ึงอาจจะนับเปน
สิ่งมหัศจรรยที่สุดของศรีลังกา เปนยอดเขาที่สูงที่สุด บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของ
พระราชวังในอดีต ภายในตัวเขายังมีภาพวาดบนผนังที่เกาแกที่สุด ที่ยังอยูํในสภาพดี เพราะ
เปนภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปยก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังกําแพงใหเรียบกอนวาด
ภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลน้ี เปนภาพนางอัปสรสวรรคขนาดเทาตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส 
ละเอียดออน มีอายุพันกวาป เขาชมพระราชวังลอยฟ�าสิกิริยา (Sigiriya Palace) 
พระราชวังบนยอดเขา อางเก็บน้ําโบราณและวิวทิวทัศนของเมืองสิกิริยา ชมป�อมปราการ 
หรือ ประตูสิงโต เปนสิ่งมหัศจรรยแหงเดียวบนเกาะน้ีรูจักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ 
แทนศิลาราชสีห เขาสิกิริยาแหงน้ียังถูกจัดใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอีกดวย 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – เขาสิกิรยิา   
วนัที� 2. วดัถํ�าดมับลูลา่ – แคนดี � – วดัพระเขี �ยวแกว้ – นวูารา่เอลิยา – ไรช่า 
วนัที� 3. เอลลา่ – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วดักตรคามเทวาลยั 
วนัที� 4. อทุยานแหง่ชาตยิาลา - GAME DRIVE – กอลล ์– เมืองเก่ากอลล ์– ปอ้มปราการเมืองกอลล ์- มิรซิาซา่ 
วนัที� 5. ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลมัโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม - ศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบนิ 
วนัที� 6. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม KASSAPA LIONS ROCK หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 2 วัดถ้ําดัมบูลลา – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแกว – นูวาราเอลิยา – ไรชา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองดัมบูลลา (Dumbulla) นําทานชมวัดถํ้าดัมบูลลา (Dambulla 
Cave Temple) ตั้งอยูบนภูเขา สรางขึ้นโดยพระเจาวาลากัมบา พระองคทรงเคยพํานักใน
ถํ้าน้ี หลังขึ้นครองราชย พระองคทานไดสรางวิหารศิลาภายในถํ้าแหงน้ี วัดน้ีประกอบดวยถํ้า 
5 ถํ้า แตละถํ้ามีขนาดใหญเล็กแตกตางกัน โดยถํ้าลําดับที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปทั้ง
เพดานถํ้า ภาพเขียนคลอยไปตามรอยคดโคงของผนังถํ้าไดอยางเหมาะเจาะ รอบผนังถํ้าเปน
รูปบุคคลมากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพุทธเจามีถึง 48 ภาพและภาพของเทวดา เชน พระ
อุปุลวัน และพระสมัน เปนเทวดาประจําแควน ประทับอยูที่ยอดเขาศรีปาทะในภูเขาอาดัมส 
ภาพจิตรกรรมเหลาน้ีมีอายุอยูในกลางพุทธศตวรรษที่ 18  ถํ้าแหงน้ียังไดขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกในป พ.ศ. 2534 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแคนดี้(Kandy) ซึ่งเปนเมือง
ศักดิ์สิทธิ์และเปนเมืองมรดกโลก ตั้งอยูในหุบเขา มีประชากรเปนอันดับสองรองจากโคลัมโบ 
นําทานสูวัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขี้ยวแกว 
เพื่อกราบนมัสการพระธาตุเขี้ยวแกว(The Sacred Tooth Relic of the Buddha) 



 

 

คือ พระธาตุสวนที่เปนเขี้ยวขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา นับเปนสิ่งสักสิทธิ์คูบานคูเมืองมา
ตั้งแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแกวมีท้ังหมด 4 องค ซึ่ง
บนโลกมนุษยของเราน้ี มีพระธาตุเขี้ยวแกวขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาประดิษฐานอยู 2 
องคเทาน้ัน คือที่ศรีลังกาและจีน สวนอีกสององคน้ันหน่ึงอยูบนสวรรค และ อยูที่เมืองบาดาล
ของพญานาค นอกจากน้ีพระธาตุเขี้ยวแกวยังจัดเปนพระบรมสารีริกธาตุที่ไมแยกกระจัด
กระจาย องคมีลักษณะแข็งแกรงรวมกันแนน พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค
พระธาตุเขี้ยวแกวเปนอยางมาก  พระธาตุเขี้ยวแกวน้ีไดถูกบรรจุอยูในเจดียทองคํา และผอบ
ทองคํา 7 ชั้น ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และไมเคยเสด็จออกนอก
ประเทศเลยนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันวา หากเมื่อใดพระเขี้ยวแกวถูกนําออก
นอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ท้ังยังเช่ือดวยวา การเปดอัญเชิญพระธาตุ
เขี้ยวแกวออกมาใหผูคนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตางๆได (กรุณาเตรียมชุดขาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองนูวาราเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองอังกฤษ

นอยหรือ Little England แหงศรีลังกา เมืองน้ีตั้งอูบนเนินเขาในประเทศศรีลังกา มี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีทิวทัศนที่งดงาม เปนสถานที่สําคัญที่สุดสําหรับการผลิตชาในศรี
ลังกา และไดชื่อวาเปนเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในศรีลังกา นําทานชมไรชาซีลอน (Ceylon 
Tea Planton) และโรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา และเปนสินคาสงออกที่สําคัญของ
ศรีลังกา ใหทานไดสามารถเลือกซื้อชาเปนของฝากที่ระลึกอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 3 เอลลา – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเอลลา (Ella) ซึ่งเปนเมืองเล็กๆที่ลอมรอบไปดวยหุบเขาและไรชา 
ตั้งอยูในจังหวัดอูวา (Uva) หางจากเมืองโคลัมโบประมาณ  200 กิโลเมตร เปนเมืองที่มี
อากาศเย็นตลอดป เปนเมืองที่ชาวตางชาติที่ชื่นชอบการเดินเขานิยมมาเที่ยว จากน้ันนําทาน
เดินทางสูสะพานเกาโคง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยที่ศรี
ลังกาอยูใตอาณานิคมของอังกฤษและยังคงใชอยูถึงปจจุบัน เปนสะพานที่สรางขึ้นดวยอิฐและ
ปูนเทาน้ัน ไมมีเหล็กผสม แตแข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผานไดอยางปกติ นําทานชมความ
สวยงามของสะพาน ใหทานไดอิสระถายรูปภาพตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองกตรคาม (Kataragama) เปนเมืองศักดิ์สิทธิ์แหงเทพเจาที่ชาวศรี

ลังกาทั้งชาวพุทธและฮินดูนิยมเดินทางมาแสวงบุญกันทุกป นําทานชมวัดกตรคามเทวาลัย 
(Kataragama Temple) ซึ่งเปนวัดที่มี 1 ใน 4 เทพผูคุมครองพุทธศาสนาในเกาะลังกา 
ตนกําเนิดของเทพองคน้ีคือ พระขันธกุมาร หรือ สกันฑะ ในศาสนาฮินดูที่ชาวศรีลังกานับถือ 
และนํามารวมเขากับพุทธศาสนาในฐานะเทพผูพิทักษ ในชวงเย็นจะมีการบูชาเทพทามกลาง
บรรยากาศันศักดิ์สิทธิ์ เทวาลัยลักษณะเรียบงาย ตั้งเคียงคูอยูกับวิหารพุทธและเทวาลัยของ
พระพิฆเนศวร ในฐานะอนุชาของพระกตระคาม จากน้ันนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติยา
ลา(Yala National Park) 

คํ่า รับประทานอาหารกลางค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 4 อุทยานแหงชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล – เมืองเกากอลล – ป�อมปราการเมืองกอลล
ซา 

 นําทานเขาสู อุทยานแหงชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอันนาทึ่ง
ของอุทยานสัตวป�าที่ยิ่งใหญของศรีลังกา มีเน้ือที่เกือบแปดแสนไร และสถานที่แหงน้ียังเปน
สวรรคของบรรดาสัตวป�ามากมายหลายสายพันธุ นําทานทําเกมสไดรฟ (Game Drive)  
ตามลาหาสัตวผูยิ่งใหญทั้ง 5 (Big 5) ใหทานไดชมวิถีชีวิตของบรรดาสัตวป�าหายากอยางเชน 
เสือดาว, ชาง, สิงโต, แรด , ควายป�า และ นก กวารอยสายพันธ และใหทานไดชื่นชมความ
งามของอุทยานแหงน้ี                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองกอลล หรือ แกลเล (Galle) เปนเมืองที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต

ปลายแหลมสุดของศรีลังกาหางจากเมืองโคลอมโบ  119 กม. กอลลเปนที่รูจักในชื่อ 
Gimhathiththa กอนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เปนเมืองทาของเกาะ 
กอลลพัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 กอนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง จากน้ันนําทานชมเมืองเกา
กอลล (Old Town) ซึ่งเปนเมืองเกาที่มีอาคารบานเรือนเกาสไตลโคโลเนียลสุดคลาสิก
ภายในเมืองยังมีท้ังโบสถ พิพิธภณฑ คาเฟ�และรานคาตางๆมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชมป�อมปราการเมืองกอลล (Galle Fort) สรางขึ้นครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกส

สมัยเขาปกครองศรีลังกาในป คศ. 16  ซึ่งเปนยุคลาอาณานิคม ในตอนแรกมีลักษณะเปน
กําแพงดินและรั้วไมอยูบนหนาผา มีหอคอย ทั้งหมด 3 แหง ตอมาเมื่อชาวดัตชเขามา
ปกครองก็ไดบูรณะเปนกําแพงหินแกรนิตที่แข็งแรงขึ้น และสรางหอคอยเพ่ิมเปน 14 แหงและ
ขยายความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบเมือง โดย ณ ปจจุบัน ป�อมปราการแหงน้ีเปนป�อมที่
ใหญที่สุดที่ยังหลงเหลืออยูในเอเชีย และไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีกดวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองมิริซาซา (Mirissa) ซึ่งเปนเมืองริมทะเลอยูทางตอนใตของประเทศศรี
ลังกา และเปนเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมมาชมปลาวาฬและปลาโลมากัน 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนยการคา 

– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูทาเรือมิริซซาเพื่อลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and 
Dolphin Watching) ซึ่งเปนกิจกรรมที่นิยมเปนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือน
ประเทศน้ี ในมหาสมุทรอินเดีย โดยทานมีโอกาสไดเห็นปลาวาฬสีน้ําเงิน ซึ่งเปนปลาวาฬที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก ปลาวาฬบรูดา ปลาวาฬหัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต นอกจากน้ียังมี
ปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตัวหมุน เปนตน และยังมีโอกาสเห็นสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆอีก ** ท้ังน้ี
การลองเรือดูปลาวาฬและปลาโลมาน้ัน เปนปจจัยทางธรรมชาติซึ่งทางบริษัทไมสามารถการัน
ตีการพบเห็นได และการลองเรือน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ทานไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเปนจํานวน 30 USD **  (การตามลาดูปลาวาฬและปลาโลมา 
สามารถหาชมไดตลอดทั้งป แตจะแตกตางกันตามชวงเดือน วาภูมิภาคใดเหมาะในชวงเดือน
ไหน โดยทางตอนใตของประเทศ ชวงเวลาท่ีดีที่สุด คือชวงเดือนตุลาคม  – เมษายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาและเปนเมือง

ที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศ จากน้ันนําทานสู วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือ
เปนวัดประจําเมืองที่ชาวศรีลังกาใหความเคารพอยางสูงสุด เปนวัดที่ชาวศรีลังกาเชื่อวา 
พระพุทธเจาไดทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดน้ี 3 ครั้ง เปนวัดใหญนิกายสยามวงศ ภายในหอง
วิหารของวัดกัลณียาน้ัน มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เน้ือหาของจิตรกรรมฝาผนังวัด



 

 

กัลณียาน้ันเปนเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตํานานตางๆ เชน ภาพเจาชายทันตกุมาร 
กับเจาหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแกว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแหง
น้ี มีตนโพธิ์ใหญ 1 ใน 32 ตน ที่แยกหนอมาจากตนพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ  นํา
ทานชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เปนวัดของนิกายสยามวงศ ภายในมี
พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญ กําลังโปรดปญจวัคคียทั้ง 5 สวน
รายลอมไปดวยพระสาวก เต็มไปดวยพระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาดวยภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�นเทวดาที่งดงาม นอกจากน้ีที่วัดคงคารามยังมีพิพิธภัณฑสําหรับเก็บ
รักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีคาตาง ๆ ที่ผูศรัทธาจากตางแดนนํามาบริจาคไวมากมาย  จากน้ัน
นําทานชอปปم�งสินคาพื้นเมืองที่ศุนยการคาและซื้อชาชั้นดีใน ศูนยการคา ODEL กันตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 
วันที่ 6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

01.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร เที่ยวบินที่ UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THE BEST OF SRI LANKA ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินศรีลังกา แอรไลน (UL) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
25 – 30 มี.ค. 

63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 20,770.
- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก. และ
มากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ 2,000 บาท ตอทาน ตอทริป 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-40 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานวนคาทัวร 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาศรีลังกา 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันที่ย่ืนประมาณ 3 วันทําการ 
ย่ืนออนไลน ทานไมตองมาแสดงตน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน 
ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลม
เกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย) 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือศึกษาอยูตางประเทศ  กรุณาแจงเจาหนาที่ของบริษัทใหทราบ
ทันที  เน่ืองจากอาจจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได*** 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาศรีลังกา 

**กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ** 

1. ช่ือ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
2. วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….…….………… 
3. จังหวัดท่ีเกิด ………………….………...…………. 
4. เพศ 

                       ชาย                        หญิง 

5. สถานภาพ 
                       โสด    สมรส    อยูรวมกันโดยไมได
สมรส 

           หยาราง    หมาย                

6. ที่อยูปจจุบัน …………………………………………………………………………………………………………… 
      จังหวัด ……………………....……………………….. รหัสไปรษณีย ……………………………………. 

อีเมล ............................................................................... เบอรโทร ................................................................ 
7. ประกอบอาชีพเปน 

....................................................................................................................................................................... 
8. ในกรณีที่มีเด็กอายุไมถึง 16 ป ติดตามไปดวย จะตองกรอกขอมูลของเด็กดังตอไปน้ี(สําคัญมาก) 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................
วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................
วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................
วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................
วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................
วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

9. หากเคยเดินทางไปศรีลังกามาแลว โปรดแจงวันเขา – ออกลาสุด ที่เคยเดินทาง 
....................................................................................................................................................................... 

 

 
 


