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ชมมรดกโลกเขาสกิิรยิา | วดัถ า้ดมับลูลา่ | วดัพระเขีย้วแกว้ | ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge 
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SRI LANKA : THE WONDER OF ASIA   
ศรีลังกา 6 วัน 4 คนื  
เดนิทาง มนีาคม 2563 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 29,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – เขาสกิิรยิา   

วนัท่ี 2. วดัถ า้ดมับูลลา่ – แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแกว้ – นวูารา่เอลยิา – ไรช่า 

วนัท่ี 3. เอลลา่ – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วดักตรคามเทวาลยั 

วนัท่ี 4. อุทยานแหง่ชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล ์– เมืองเก่ากอลล ์– ปอ้มปราการเมืองกอลล ์- มิรซิาซา่ 

วนัท่ี 5. ลอ่งเรอืชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลมัโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม - ศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบิน 

วนัท่ี 6. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา   
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน SriLankan Airlines 

ประตู 9 แถว S พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิบนัดารานยัเก ประเทศศรีลงักา โดยสายการบนิศรีลังกาแอร ์เทีย่วบนิที ่UL 403  
11.00 น. ถึงสนามบนิบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา(Sigiriya) น าท่านเดินทางขึน้สู่ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya rock) สรา้งโดยกษัตริยก์ัสส

ปะสมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปีมาแลว้ ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรยท่ี์สดุของศรีลงักา เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุ 
บนยอดศลิาจะพบซากปรกัหักพงัของพระราชวงัในอดีต ภายในตวัเขายังมีภาพวาดบนผนังท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ท่ียังอยู  ใน
สภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปนูเปียก ท่ีวาดลงบนปนูท่ีฉาบผนังก าแพงใหเ้รียบก่อนวาดภาพ รูป
วาดสีของชาวสงิหลนี ้เป็นภาพนางอปัสรสวรรคข์นาดเท่าตวัคนซึ่งมีสีสนัสดใส ละเอียดอ่อน มีอายุพนักว่าปี เข้าชม
พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวงับนยอดเขา อ่างเก็บน า้โบราณและวิวทิวทัศนข์องเมืองสิ
กิริยา ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรยแ์ห่งเดียวบนเกาะนีรู้จ้ักกันดีในช่ือ LION ROCK หรือ 
แท่นศลิาราชสีห ์เขาสกิิรยิาแห่งนีย้งัถกูจดัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม KASSAPA LIONS ROCK หรือเทยีบเท่า     

วันที ่2 วัดถ า้ดัมบูลล่า – แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองดัมบูลล่า (Dumbulla) น าท่านชมวัดถ า้ดัมบูลล่า (Dambulla Cave Temple) ตัง้อยู่บนภเูขา 
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สรา้งขึน้โดยพระเจา้วาลากัมบา พระองคท์รงเคยพ านักในถ า้นี ้ หลงัขึน้ครองราชย ์พระองคท์่านไดส้รา้งวิหารศิลา
ภายในถ า้แห่งนี ้วดันีป้ระกอบดว้ยถ า้ 5 ถ า้ แตล่ะถ า้มีขนาดใหญ่เลก็แตกตา่งกนั โดยถ า้ล  าดบัท่ี 4 มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัเตม็ไปทัง้เพดานถ า้ ภาพเขียนคลอ้ยไปตามรอยคดโคง้ของผนังถ า้ไดอ้ย่างเหมาะเจาะ รอบผนังถ า้เป็นรูปบุคคล
มากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพทุธเจา้มีถึง 48 ภาพและภาพของเทวดา เช่น พระอุปลุวนั และพระสมนั เป็นเทวดา
ประจ าแควน้ ประทบัอยู่ท่ียอดเขาศรีปาทะในภเูขาอาดมัส ์ภาพจิตรกรรมเหล่านีมี้อายุอยู่ในกลางพทุธศตวรรษท่ี 18  
ถ า้แห่งนีย้งัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี(้Kandy) ซึ่งเป็นเมือง
ศกัดิส์ิทธิ์และเป็นเมืองมรดกโลก ตัง้อยู่ในหุบเขา มีประชากรเป็นอันดบัสองรองจากโคลมัโบ น าท่านสู่วัดดาลาดา 
มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขีย้วแก้ว เพ่ือกราบนมัสการพระธาตุเขีย้วแก้ว(The 

Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตสุว่นท่ีเป็นเขีย้วขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ นับเป็นสิ่งสกัสิทธิ์

คูบ่า้นคูเ่มืองมาตัง้แตโ่บราณ และเป็นศนูยร์วมศรทัธาของชาวศรีลงักา พระธาตเุขีย้วแกว้มีทัง้หมด 4 องค ์ซึ่งบนโลก
มนษุยข์องเรานี ้มีพระธาตเุขีย้วแกว้ขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประดิษฐานอยู่ 2 องค์เท่านัน้ คือท่ีศรีลงักาและจีน 
สว่นอีกสององคน์ัน้หนึ่งอยู่บนสวรรค ์และ อยู่ท่ีเมืองบาดาลของพญานาค นอกจากนีพ้ระธาตเุขีย้วแกว้ยังจัดเป็นพระ
บรมสารีรกิธาตท่ีุไมแ่ยกกระจดักระจาย องคมี์ลกัษณะแขง็แกรง่รวมกนัแน่น พทุธศาสนิกชนจึงมีความศรทัธาเล่ือมใส
ในองคพ์ระธาตเุขีย้วแกว้เป็นอย่างมาก  พระธาตเุขีย้วแก้วนีไ้ดถู้กบรรจุอยู่ในเจดียท์องค า และผอบทองค า 7 ชั้น 
ประดษิฐานในหอ้งกระจกกนักระสนุอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 9 
เพราะเช่ือกนัวา่ หากเม่ือใดพระเขีย้วแกว้ถกูน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะน าภยัพบิตัมิาสูป่ระเทศชาติ ทัง้ยังเช่ือดว้ย
วา่ การเปิดอญัเชิญพระธาตเุขีย้วแกว้ออกมาใหผู้ค้นสกัการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได ้ (กรุณาเตรียมชุด
ขาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองอังกฤษน้อยหรือ Little England 

แห่งศรีลงักา เมืองนีต้ัง้อญู่บนเนินเขาในประเทศศรีลงักา มีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายและมีทิวทัศนท่ี์งดงาม เป็นสถานท่ี
ส  าคญัท่ีสดุส าหรบัการผลติชาในศรีลงักา และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในศรีลงักา  น าท่านชมไร่ชาซีลอน 
(Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลติชา ท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา และเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส  าคญัของศรีลงักา  ใหท้่าน
ไดส้ามารถเลือกซือ้ชาเป็นของฝากท่ีระลกึอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเอลล่า (Ella) ซึ่งเป็นเมืองเลก็ๆท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหบุเขาและไรช่า ตัง้อยู่ในจังหวัดอูว่า (Uva) 
ห่างจากเมืองโคลมัโบประมาณ  200 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเมืองท่ีชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบการ
เดนิเขานิยมมาเท่ียว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สะพานเก้าโค้ง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟนีถู้กสรา้งขึน้ใน
สมยัท่ีศรีลงักาอยู่ใตอ้าณานิคมขององักฤษและยงัคงใชอ้ยู่ถึงปัจจบุนั เป็นสะพานท่ีสรา้งขึน้ดว้ยอิฐและปนูเท่านัน้ ไม่
มีเหล็กผสม แต่แข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผ่านไดอ้ย่างปกติ น าท่านชมความสวยงามของสะพาน ให้ท่านไดอ้ิสระ
ถ่ายรูปภาพตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกตรคาม (Kataragama) เป็นเมืองศกัดิส์ิทธิ์แห่งเทพเจา้ท่ีชาวศรีลงักาทัง้ชาวพทุธและฮินดู

นิยมเดนิทางมาแสวงบญุกนัทกุปี น าท่านชมวัดกตรคามเทวาลัย (Kataragama Temple) ซึ่งเป็นวดัท่ีมี 1 ใน 4 เทพ
ผูคุ้ม้ครองพทุธศาสนาในเกาะลงักา ตน้ก าเนิดของเทพองคนี์ค้ือ พระขนัธกุมาร หรือ สกันฑะ ในศาสนาฮินดท่ีูชาวศรี
ลังกานับถือ และน ามารวมเข้ากับพุทธศาสนาในฐานะเทพผู้พิทักษ์ ในช่วงเย็นจะมีการบูชาเทพท่ามกลาง
บรรยากาศนัศกัดิส์ทิธิ ์เทวาลยัลกัษณะเรียบง่าย ตัง้เคียงคู่อยู่กับวิหารพทุธและเทวาลยัของพระพิฆเนศวร ์ในฐานะ
อนชุาของพระกตระคาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตยิาลา(Yala National Park) 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
อุทยานแห่งชาตยิาลา - GAME DRIVE – กอลล ์– เมืองเก่ากอลล ์– 
ป้อมปราการเมืองกอลล ์- มิริซาซ่า 

 น าท่านเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตยิาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอนัน่าทึ่งของอทุยานสตัวป่์าท่ียิ่งใหญ่
ของศรีลงักา มีเนือ้ท่ีเกือบแปดแสนไร ่และสถานท่ีแห่งนีย้ังเป็นสวรรคข์องบรรดาสตัวป่์ามากมายหลายสายพนัธุ ์น า
ท่านท าเกมสไ์ดรฟ์ (Game Drive)  ตามลา่หาสตัวผ์ูย้ิ่งใหญ่ทัง้ 5 (Big 5) ใหท้่านไดช้มวิถีชีวิตของบรรดาสตัวป่์าหา
ยากอย่างเช่น เสือดาว, ชา้ง, สิงโต, แรด , ควายป่า และ นก กว่ารอ้ยสายพนัธ ์และใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของ
อทุยานแห่งนี ้                                        
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตป้ลายแหลมสดุของศรี

ลงักาห่างจากเมืองโคลอมโบ  119 กม. กอลลเ์ป็นท่ีรูจ้กัในช่ือ Gimhathiththa ก่อนท่ีชาวโปรตเุกสจะมาถึงในศตวรรษ
ท่ี 16 ท่ีเป็นเมืองท่าของเกาะ กอลลพ์ฒันาถึงจุดสงูในศตวรรษท่ี 18 ก่อนท่ีชาวอังกฤษจะมาถึง จากนัน้น าท่านชม
เมืองเก่ากอลล ์(Old Town) ซึ่งเป็นเมืองเก่าท่ีมีอาคารบา้นเรือนเก่าสไตลโ์คโลเนียลสดุคลาสิกภายในเมืองยังมีทัง้
โบสถ ์พพิธิภณฑ ์คาเฟ่และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการเมืองกอลล ์(Galle Fort) สรา้งขึน้ครัง้แรกโดยชาวโปรตเุกสสมยัเขา้ปกครองศรี

ลงักาในปี คศ. 16  ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม ในตอนแรกมีลกัษณะเป็นก าแพงดินและรัว้ไมอ้ยู่บนหนา้ผา มีหอคอย 
ทัง้หมด 3 แห่ง ตอ่มาเม่ือชาวดตัชเ์ขา้มาปกครองก็ไดบ้รูณะเป็นก าแพงหินแกรนิตท่ีแข็งแรงขึน้ และสรา้งหอคอยเพิ่ม
เป็น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมทุรรอบเมือง โดย ณ ปัจจุบนั ป้อมปราการแห่งนีเ้ป็นป้อมท่ีใหญ่
ท่ีสดุท่ียังหลงเหลืออยู่ในเอเชีย และได้ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิริซาซ่า 
(Mirissa) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลอยู่ทางตอนใตข้องประเทศศรีลงักา  และเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาชมปลาวาฬ
และปลาโลมากนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – 
วัดคงคาราม - ศูนยก์ารค้า ODEL – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิริซซ่าเพ่ือล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin Watching) ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีนิยมเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศนี ้ในมหาสมทุรอินเดีย โดยท่านมีโอกาสไดเ้ห็น
ปลาวาฬสีน า้เงิน ซึ่งเป็นปลาวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ปลาวาฬบรูดา้ ปลาวาฬหัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต 
นอกจากนีย้ังมีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตวัหมุน เป็นตน้ และยังมีโอกาสเห็นสัตวน์  า้ชนิดอ่ืนๆอีก ** ทั้งนีก้าร
ลอ่งเรือดปูลาวาฬและปลาโลมานัน้ เป็นปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งทางบริษัทไม่สามารถการนัตีการพบเห็นได ้และการ
ล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีท่านไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเป็นจ านวน 30 
USD **  (การตามล่าดูปลาวาฬและปลาโลมา สามารถหาชมไดต้ลอดทั้งปี แต่จะแตกต่างกันตามช่วงเดือน ว่า
ภมูภิาคใดเหมาะในช่วงเดือนไหน โดยทางตอนใตข้องประเทศ ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุ คือช่วงเดือนตลุาคม  – เมษายน) 



  6  SRI LANKA : THE WONDER OF ASIA  ศรีลงักา 6 วนั 4 คืน BY UL                                           [GQ3CMB-UL004]                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลงักาและเป็นเมืองท่ีมีประชากรเยอะท่ีสดุใน

ประเทศ จากนัน้น าท่านสู ่วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวดัประจ าเมืองท่ีชาวศรีลงักาใหค้วามเคารพอย่าง
สงูสดุ เป็นวดัท่ีชาวศรีลงักาเช่ือวา่ พระพทุธเจา้ไดท้รงเคยเสด็จมาประทับท่ีวดันี ้3 ครัง้ เป็นวดัใหญ่นิกายสยามวงศ ์
ภายในหอ้งวหิารของวดักลัณียานัน้ มีจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีความสวยงาม เนือ้หาของจิตรกรรมฝาผนังวดักัลณียานัน้
เป็นเร่ืองราวในพทุธประวตั ิชาดก และต านานตา่งๆ เช่น ภาพเจา้ชายทันตกุมาร กับเจา้หญิงเหมมาลา อัญเชิญพระ
ทนัตธาต(ุพระเขีย้วแกว้)จากอินเดียมาลงักา ภายในวดัแห่งนี ้มีตน้โพธิใ์หญ่ 1 ใน 32 ตน้ ท่ีแยกหน่อมาจากตน้พระศรี
มหาโพธิท่ี์เมืองอนรุาธปรุะ  น าท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์ภายใน
มีพระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางมารวิชัยองคใ์หญ่ ก าลงัโปรดปัญจวคัคียท์ัง้ 5 ส่วนรายลอ้มไปดว้ยพระ
สาวก เต็มไปดว้ยพระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ันเทวดาท่ีงดงาม 
นอกจากนีท่ี้วดัคงคารามยงัมีพพิธิภณัฑส์  าหรบัเก็บรกัษาโบราณวตัถ ุและสิง่มีคา่ตา่ง ๆ ท่ีผูศ้รทัธาจากต่างแดนน ามา
บรจิาคไวม้ากมาย  จากนัน้น าท่านชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมืองท่ีศนุยก์ารคา้และซือ้ชาชัน้ดีใน ศูนยก์ารค้า ODEL กันตาม
อธัยาศยั 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วันที ่6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิศรีลังกาแอร ์เทีย่วบนิที ่UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
THE BEST OF SRI LANKA ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิศรีลังกา แอรไ์ลน ์(UL) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

25 – 30 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 20,770.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ 2,000 บาท ตอ่ท่าน ตอ่ทรปิ 

6. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศศรีลงักา ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระพรอ้มคา่มดัจ าทวัร ์จ  านวน 1,500 บาท 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-40 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เตม็จ านวนคา่ทวัร ์
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เตม็จ านวนคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 



  10  SRI LANKA : THE WONDER OF ASIA  ศรีลงักา 6 วนั 4 คืน BY UL                                           [GQ3CMB-UL004]                                                                                                                                                                

 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าศรีลังกา 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันทีย่ื่นประมาณ 3 วันท าการ 

ยื่นออนไลน ์ทา่นไม่ต้องมาแสดงตน 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดตดิกับการยื่นขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่า
อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสือเดนิทางจะตอ้งไมช่  ารุด 
(หนงัสือเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย) 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แตพ่ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือศึกษา
อยู่ต่างประเทศ  กรุณาแจง้เจ้าหน้าทีข่องบริษัทให้ทราบทนัที  เน่ืองจากอาจจะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่า
ในประเทศไทยได้*** 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุก
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เติม 
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แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าศรีลังกา 

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ** 

1. ช่ือ – นามสกลุ ..................................................................................................... ........................................ 
2. วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….…….………… 
3. จงัหวดัท่ีเกิด ………………….………...…………. 
4. เพศ 

                       ชาย                        หญิง 

5. สถานภาพ 
                       โสด    สมรส    อยู่รว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส 

           หย่ารา้ง    หมา้ย                

6. ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

…………………………………………………………………………………………………………… 
      จงัหวดั ……………………....……………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………………………. 

อีเมล ............................................................................... เบอรโ์ทร ................................................................ 
7. ประกอบอาชีพเป็น 

............................................................................................................................. .......................................... 
8. ในกรณีท่ีมีเดก็อายไุมถ่ึง 16 ปี ตดิตามไปดว้ย จะตอ้งกรอกขอ้มลูของเดก็ดงัตอ่ไปนี(้ส  าคญัมาก) 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ................ ...........วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธ์

เป็น…………………..………….. 
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- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกลุ...................................................................................................เพศ...........................วนั

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสมัพนัธเ์ป็น 

…………………..………….. 
9. หากเคยเดนิทางไปศรีลงักามาแลว้ โปรดแจง้วนัเขา้ – ออกลา่สดุ ท่ีเคยเดนิทาง 

............................................................................................................................. .......................................... 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


