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คณะพิเศษ คณะเดียวเทํานั้น!! สวดมนต์ข๎ามปีต๎อนรับปีใหมํ  

27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 

เส๎นทางแสวงบุญพระพุทธศาสนา ณ ศรีลังกา ไขํมุกแหํงเอเชีย 

6 วัน 4 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส (SRLK4N001) 
 

     
อายุบวร เยือนมรดกโลกอนุราธปุระและโปโลนนารุวะเมืองหลวงเกําของอาณาจักรสิงหล 

เยือนวัดถ้ําดัมบุลลํา  ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา 

นมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก๎ว ณ เมืองแคนดี้  

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง “ระบําแคนดี”้ 

สักการะต๎นพระมหาโพธิ์ที่เกําแกํที่สุดในโลก  ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ 

 
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – อนุราธปุระ 

06.00 น. ผ๎ูเดินทางทําการเช็คอินด๎วยตนเอง ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออก ชั้น 4  ประตูทางเข๎าที่ 8 

แถว S / W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส ์

09.10 น.  ออกเดินทางสูํ เมืองโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส์เที่ยวบินที่ UL 403 

11.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติบันดารานายาเก (Bandaranaike International Airport) เมืองโคลัมโบ ประเทศศรี

ลังกา (ช๎ากวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล๎ว  พบ

เจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับทํานอยํางอบอุํนที่สนามบิน     

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

นําทํานเดินทางสูํ  อนุราธปุระ  (Anuradhapura) เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสิงหล ปัจจุบันได๎รับขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อยูํหํางจากเมืองหลวงของประเทศ กรุงโคลัมโบ  ทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร 

ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผ๎ูอยูํอาศัยที่เกําแกํที่สุดในโลก มีต๎นพระศรีมหาโพธิ์  ที่สืบพันธุ์มาจากต๎นเดิมที่พุทธคยา  

(ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําชม เจดีย์ถูปาราม เจดีย์พุทธศาสนาองค์แรกที่สร๎าง

ขึ้นประมาณ พ.ศ. 300 เป็นเจดีย์ที่เกําแกํที่สุดในเกาะลังกา ซ่ึงประดิษ ฐานกระดูกพระรากขวัญ (ไหปลาร๎า) เบ้ืองขวา

ของพระพุทธองค์ จากนั้น นํานมัสการ ต๎นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เกําแกํที่สุดในโลก เพราะเชื่อกันวําเป็นหนํอต๎นพระศรี

มหาโพธิ์ จากพุทธคยาประเทศอินเดีย ถูกนํามาใน พ.ศ.235 นําชม โลหะปราสาท ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 แหํงของโลก อายุ

กวํา  2,100 ปี แหํงแรกอยูํที่อินเดีย แหํงที่สอง อยูํในศรีลังกา และแหํงสุดท๎ายอยูํที่ วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ .นํา

ชม เจดีย์รุวันเวลิ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญํที่สุดในเมืองอนุราธปุระ เคยเป็นที่ต้ังขอสํานักมหาวิหาร อันเป็นสํานักสงฆ์ที่

สําคัญของศรีลังกามาแตํกํอน จากนั้นนําชม เจดีย์อภัยคีรี  ต้ังอยูํใน วัดอภัยคีรีวิหาร และเจดีย์เชตวัน  จากนั้น นํา
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ชม วิหารอิสุรุมุณิยะ วัดในพระพุทธศาสนา สถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท ต๎นพระศรีมหาโพธิ์ และประติมากรรม

สลักหิน“คํูรัก” อันโดํงดัง 

คํ่า  รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม The Lakeside at Nuwaraweva Hotel 4*, Anuradhapura หรือเทียบเทํา 

 

วันที่สองของการเดินทาง  อนุราธปุระ – โปโลนนารุวะ –ดัมบุลลํา – สิกิริยา 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) เมืองหลวงแหํงที่ 2 ของศรีลังกา เมืองหลวงแหํงนี้ต้ังขึ้นโดย

ชาวโจฬะในกองทัพของพระเจ๎าราชาที่ 1 จากอินเดียตอนใต๎ ได๎ยกทัพมายึดเมืองอนุราธปุระ แล๎วย๎ายราชธานีมายูํ

ที่นี่ในปี พ.ศ. 1560  ในเมืองโปโลนนารุวะ จึงมีเทวาลัยสร๎างถวายพระอิศวรในศิลปะโจฬะปรากฏอยูํ นําทํานชม ศิวะ

เทวาลัย  อายุราว  800 ปี เป็นชํวงที่ราชวงศ์ปาณฑยะกําลังรุํงเรืองในอินเดียใต๎ การสลักหินมีความสวยงามและ

สมบูรณ์แบบไปทุกสัดสํวน จากนั้นนําชม วิหารวฏะทาเค สร๎างในราวพุทธศักราชที่ 12 กํอสร๎างกํอนเมืองโปโลนนารุ

วะหลายร๎อยปี นําชมความงามของ สัตตมหาปราสาท มีอายุราว 800 ปี มีความสูงถึง 7 ชั้น พบเพียงแหํงเดียวในศรี

ลังกาและถือเป็นศาสนสถานในนิกายมหายาน และเชื่อวําเป็นการจําลองจากเขาพระสุเมรุ จากนั้นนําชม พระพุทธรูป 

แหํงวิหารค าล ซ่ึงมีความสวยงาม และสร๎างความประทับใจแกํผ๎ูมา เยี่ยมเยือน  (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

นําทํานเดินทางสูํ เมืองดัมบุลลา (Dambulla) เมืองทํองเที่ยวของเขตมาทาเล สถานที่ทํองเที่ยวสํวนใหญํของเมืองมี

ความเกําแกํมาก  โดยบางแหํงนั้นมีมาต้ังแตํสมัยยุคกํอนประวัติศาสตร์    (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  นําทํานชมความงามของ  "วัดถ้ําดัมบุลลา " ( Dambulla Cave Temple) สถานที่

ทํองเที่ยวหลัก ที่มีความสําคัญทางประศาสตร์ มากแหํงหนึ่งของประเทศ โดยองค์การยูเนสโกได๎ยกยํองให๎ "วัดถ้ําดัม

บุลลา" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ดัมบุลลา เป็นภูเขาหินสูงตะหงําน 500 ฟุต ฐานกว๎างประมาณ 1 ไมล์ ถือวําเป็น

ถ้ําที่มีความสวยงามมากที่สุดแหํงหนึ่งในเอเชีย เชื่อกันวําในอดีตเคยมีการต้ัง รกราก หรือมีการอยูํอาศัยมาต้ังแตํยุค

สมัยกํอนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์มากวํา22ศตวรรษมาแล๎ว โดยเลํากันวํา กษัตริย์วาลากัมบา  

ทรงเคยพํานักในถ้ําที่ดัมบุลลา ชํวงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการต้ังหลักกํอนที่จะรวบรวม

ไพรํพลกลับไปรบกันอีกครั้งหน่ึง ตํอมาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ  และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์  พระองค์ได๎ทรงสร๎าง

วิหารศิลาภายในถ้ําที่ดัมบุลลานี้ ภายในวัดประกอบด๎วยถ้ําตํางๆ จํานวน 5 ถ้ํา ซ่ึงปัจจุบันถ้ําเหลํานี้แล๎วนแตํได๎รับการ

อนุรักษ์ไว๎ในสภาพที่ดีที่สุดในศรีลังกา  อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝา  ผนังที่มีความงดงาม  รวมไปถึงประติมากรรม

พระพุทธรูปกวํา157 องค์ อีกด๎วย 

คํ่า   รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม  Fresco Water Villa 4*, Sigiriya หรือเทียบเทํา 

 

วันที่สามของการเดินทาง  สิกิริยา - แคนดี้  – พระธาตุเขี้ยวแก๎ว – ระบําแคนดี้โชว์ 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํ เมืองสิกิริยา เป็นเมืองที่มี "ป้อมปราการระฟ้า" หรือ “พระราชวังลอยฟ้า”  สร๎างโดย

กษัตริย์กัสปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซ่ึงอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา ซ่ึงรู๎จักกันในชื่อ ไลอ๎อน ร็อค หรือ 

แทํนศิลาราชสีห์เน่ืองจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญํ ยืนอยูํบริเวณปากทางเข๎าภายในคูรอบป้อม 3 ชั้น มีแทํนศิลายักษ์สูง 

500 ฟุต และบนยอดศิลายังมีฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญํในอดีตและสวนดอกไม๎พร๎อมสระวํายน้ํา ที่ทางขึ้น

แหํงหนึ่ง มี รูปวาดสีน้ํา (ภาพวาดสีเฟรสโก)  ของชาวสิงหลเป็นภาพนางอัปสรขนาดเทําตัวคนซ่ึงมีสีสันสดใส

ละเอียดอํอนอยูํเชํนเดิม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางสูํ เมืองแคนดี้ (Kandy) ราชธานแีหํงสุดท๎ายของศรีลังกา อยูํสูงจากระดับน้ําทะเล 1600 ฟุต ชื่อเดิมคือ 

ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร และเป็นเมืองที่ต้ังของวัดพระเขี้ยวแก๎ว เมืองหลวงสุดท๎ายของยุคกษัตริย์โบราณของ

ศรีลังกา ต้ังอยูํในทํามกลางภูเขาในที่ราบสูงกัณฏิ ท่ีข๎ามพื้นที่ของป่าเขตร๎อน กัณฏิเป็นหนึ่งในเมืองที่มีจุดชมวิวที่ดี

ที่สุดในศรีลังกา ระหวํางแวะชม Luckgrove Spice Garden เป็นสวนสมุนไพรที่ได๎รวบรวมปลูกไว๎มากมาย อาทิ 

อบเชย กระวาน กานพลู จันทน์ โกโก๎ วานิลลา ชา กาแฟ ตะไคร๎ เป็นต๎น พร๎อมมีป้ายบอกสรรพคุณกํากับ (ระยะทาง 

89 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 22 นาที) 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวะ(Sri Dalada Maligawa) หรือวัดพระเขี้ยวแก๎ว (ทุกทํานที่เข๎าไปนมัสการ

ต๎องสวมใสํชุดสุภาพสีขาวเทํานั้น) เพื่อกราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก๎ว  (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า)  

พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบ้ืองซ๎ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระ ได๎อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิง

ตะกอน)  เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ๎าพรหมทัตแหํงนครทันตปุระ แคว๎นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มี

ประวัติที่แปลกพิสดารกวํากวํา 2,000 ปี  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

16.00 น. ให๎ทํานสนุกสนานเพลิดเพลินกับ ระบําแคนดี้โชว์ (Kandy Cultural Dance Show) เป็นโชว์ที่มีการผสมผสานกัน

ระหวํางระบําพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบํารํวมสมัย การแสดงสะท๎อนให๎เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา 

คํ่า   รับประทาน อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักที่โรงแรม Oak-Ray Regency Hotel 4*, Kandy หรือเทียบเทํา 

 

วันทีส่ีข่องการเดินทาง  แคนดี้ – ทัวร์รอบเมืองแคนดี้ – กอลล์ – คาลูตารา 
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เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทํานชมความงามของ เมืองแคนดี้ ผํานชมร๎านค๎าตํางๆ , ร๎านเกอรี่ , ร๎านอาหาร พร๎อมนําทํานชมวิวมุมสูงของ

ทะเลสาบแคนดี้ จุดชมวิว UpperLake บนยอดเขาที่มองเห็นวิวพาโนรามําของ แคนดี้ทั้งเมืองอยูํกลางหุบเขา อากาศ

เย็นสบายทั้งปี มีทะเลสาบอยูํที่กลางเมือง นําทํานชม ศูนย์กลางงานศิลปและหัตกรรม พิพิธภัณฑ์แสดงอัญมณี  และ

แหลํงเจียระในพลอยที่ใหญํที่สุดในศรีลังกา  

 

หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองกอลล์ (Galle)  เป็นเมืองที่ต้ังอยูํทางตะวันตกเฉียงใต๎ปลายแหลมสุดของศรีลังกา  

เป็นที่ร๎ูจักในชื่อ Gimhathiththa กํอนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็นเมืองทําของเกาะ กัลล์พัฒนาถึง

จุดสูงในศตวรรษที่ 18 กํอนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง ท่ีพวกเขาพัฒนาอําวทําเรือที่โคลอมโบ แมํน้ําสายหลักคือแมํน้ําจิน 

(Gin River หรือ Gin Ganga) ที่เริ่มจาก Gongala Kanda และผํานหมํูบ๎านอยํางเชํน Neluwa, Nagoda, 

Baddegama, Thelikada, Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน Wakwella สะพานที่ข๎ามแมํน้ําที่นี่ถือเป็น

สะพานที่ยาวที่สุดในศรีลังกา (ระยะทาง 171 กิโลเมตร ใช๎เวลา เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

เดินทางถึง เมืองกอลล์ นําทํานชม ป้อมเมืองกอลล์ เป็นเมืองเกําที่ต้ังอยูํทางตะวันตกเฉียงใต๎ ปลายแหลมสุดของศรี

ลังกา เคยเป็นที่ร๎ูจักใน ชื่อ คิมหะติตถะ กํอนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็นเมืองทําของเกาะลังกา 

กอลล์พัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก$อนที่ชาว อังกฤษจะมายึดครอง นําทํานชมอาคารสถาปัตยกรรม 

แบบโปรตุเกส-ฮอลันดา โบสถ์ โปรตุเกส ศิลปะบาโรค โบสถ์ฮอลันดา อาคารคลังสินค๎า ตึกที่ทําการบริษัทอีสต์อินเดีย  

ของฮอลันดา ป้อมแหํงเมืองกอลล์ที่ล๎อมรอบด๎วยป้อมปืน 14 ป้อมและกําแพงที่  แข็งแกรํง ประดุจปราการกลางทะเล 

นําทํานเดินทางตํอสูํ เมืองคาลูตารา (Kalutara) เมืองที่อยูํติดริมทะเล เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่นักทํองเที่ยวชอบ

ไปเยือน (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช๎เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  

  พักที่โรงแรม Coco-Royal Beach Hotel 4*, Kalutara หรือเทียบเทํา 

 

วันทีห่๎าของการเดินทาง  คาลูตารา - วัดกัลป์ยาณีราชมหาวิหาร - โคลัมโบ  - ทัวร์รอบเมืองโคลัมโบ 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางเข๎าสูํ เมืองโคลัมโบ (Colombo) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)  

ชมความงามของ เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด ตึกระฟ้าต้ังตระหงํานขึ้นทัดเทียมกับ

สิ่งกํอสร๎างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด๎วยความสวยงามของธรรมาชาติที่ยังคงสมบูรณ์ 

ระหวํางทางนําทํานชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซ่ึงชาวศรีลังกาเชื่อวําเม่ือกวํา 2,500 ปี มาแล๎วพระพุทธเจ๎าได๎เคย

เสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคําที่วัดแหํงนี้ และพระพุทธเจ๎าได๎ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถาน

ที่นี้  นําทํานกลับเข๎าสูํที่พักเพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

 ผํานชม รัฐสภานครโคลัมโบ ผํานยํานศูนย์กลางธุรกิจ,ยํานที่พัก Cinnamon Garden, อาคารรัฐสภา  BMIC, ที่ทํา

การสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน , กรมการทหาร , ผํานถนนริมหาดเลียบชายฝ่ังทะเลไปยังยํานตลาดนัด , วัดฮินดู  

(Hindu Temple) ,โบสถ์คริสต์  (Dutch Wolvendhal Church) ที่ถูกสร๎างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล , จัตุรัส

อิสรภาพซ่ึงสร๎างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการเป็นเอกราชของศรีลังกาหลังจากตกอยูํภายใต๎การป กครองของสหราช

อาณาจักรมากวํา 150 ปี ผํานชมความงาม  หอนาฬิกาเกําแกํ อายุกวํา 100 ป ีสิ่งกํอสร๎างและสถาปัตยกรรมที่ถูกสร๎าง

ขึ้นในสมัยอาณานิคม ซ่ึงศรีลังกาอยูํภายใต๎การปกครองของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในเขตราชการทํานจะได๎พบ

กับสภาพบ๎านเมืองที่ถูกสร๎างอยํางโอํอําตระการตา  

นําทํานเดินทางสูํ วัดคงคาราม (Ganggaramaya) เป็นสถานที่ต้ังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แหํงแรกของ

ประเทศ ศรีลังกา  รอบกําแพงวัดจะมีการประดับด๎วยพระพุทธรูปเรียงรายตามแนวขอบกําแพง โบสถ์หลังใหญํ

ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญํปางมารวิชัยสีเหลืองสด ศิลปะแบบลังกา นอกจากนี้ยังมีอาคารตํางๆที่เก็บ

รักษาวัตถุโบราณและสิ่งสําคัญทางศาสนาไว๎อีกด๎วย 

จากนั้น ให๎ทํานได๎ ช๎อปปิ้งสินค๎าราคายํอมเยาได๎ที่ เปตตา บาซาร์ หรือช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมที่ห๎างโอเดล  

คํ่า    รับประทาน อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นําทํานเดินทางสูํสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ 

 

วันทีห่กของการเดินทาง  โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางจากกรุงโคลัมโบ กลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ UL 402 

06.15 น.  เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 
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อัตราคําบริการ (ราคาทํานละ) เดินทางไมํน๎อยกวํา 20 ทําน 

 

วันทีเดินทาง 
ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ  

ราคาทํานละ 

ผู๎ใหญํพักทํานเดียว  

ราคาทํานละ 

เด็กอายุไมํเกิน 12 ปี 

ราคาทํานละ 

27 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561 35,900 41,900 31,900 

 

สิทธพิิเศษสําหรับคณะเดินทาง 

 บริการนํ้าดื่มทํานละ 2 ขวดตํอวัน 

 บริการซิมการ์ดท๎องถิ่นพร๎อมใช๎งาน ในประเทศศรีลังกาทํานละ 1 ชุด โดยการลงทะเบียนลํวงหน๎าเพื่อให๎ทํานได๎ทราบ

หมายเลขโทรศัพท์กํอนออกเดินทาง 

 Discounted Shopping Voucher (Sri Lanka) 

 กระเป๋าเดินทางขนาดพกพา 

 

อัตราคําบริการรวม 

 คําต๋ัวเครื่องบินแบบหมํูคณะเส๎นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลนส์  

 คําภาษีสนามบิน คําธรรมเนียมและคําเชื้อเพลิงของสายการบิน 

 คําธรรมเนียมวีซําทํองเที่ยวประเทศศรีลังกา สําหรับผ๎ูถือหนังสือเดินทางไทย 

 คําโรงแรมที่พัก 4 คืน ตามรายการระบุ 

 คําอาหารเช๎า กลางวัน และอาหารเย็น ตามรายการระบุ (Full Board) 

 คําบริการหัวหน๎าทัวร์คนไทยและคําบริการมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นนําเที่ยวตลอดรายการ 

 คํารถท๎องถิ่นปรับอากาศนําเที่ยวทุกแหํงตามที่ระบุรายการ 

 คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานที่ทุกแหํงตามที่ระบุในรายการ 

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ทํานละไมํเกิน 1,000,000 บาท  ท้ังนี้ยํอมอยูํ ในข๎อจํากัดที่มีการตกลงไว๎กับบริษัท

ประกันชีวิต 

 

อัตราคําบริการไมํรวม 

 คําธรรมเนียมการนํากล๎องถํายรูปและกล๎องวีดีโอเข๎าในสถานที่ทํองเที่ยว (อนุราธปุระ สกิิริยา และโปโลนนารุวะแหํงละ 

15  เหรียญสหรัฐ  แคนดี้  12  เหรียญสหรัฐ) 

 คําทําเอกสารผ๎ูถือบัตรตํางด๎าวและคําธรรมเนียมวีซําที่ไมํใชํหนังสือเดินทางทางประเทศไทย 

 คําทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์คนไทย 

 คําทิปมัคุเทศก์ท๎องถิ่นและพนักงานขับรถ  

 คําน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ตํอทําน 

 คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง, คําโทรศัพท,์ คํา ซักรีด, คํามินิบาร,์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 คําใช๎จํายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว๎ในรายการ 

 

เอกสารประกอบในการขอวีซํา 

 สําเนาหนังสือเดินทางหน๎าแรกที่มีข๎อมูลผ๎ูเดินทาง ท่ีมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน 

 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ๎าน 1 ชุด  

 

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 31-45 วันกํอนการเดินทาง 

 กรุณาชําระคํามัดจําหรือคําบริการเต็มจํานวน หลังจากได๎รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับ

ปริมาณการเข๎าพักในชํวงเวลาดังกลําว ซ่ึงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 หากทําการจองน๎อยกวํา 30 วัน กรุณาชําระคําบริการเต็มจํานวนกํอนทําการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
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 ราคานี้เป็นราคาสําหรับผ๎ูใหญ ํสัญชาติไทย/AEC และต๎องออกเดินทางพร๎อมกันต้ังแตํ 2 ทํานขึ้นไป 

 อัตราคําบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา 

ในกรณีที่มีการประกาศลดคําเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได๎ปรับขึ้นในชํวงใกล๎วันที่เดินทาง 

 หากทํานถูกเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง ด๎วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูํ

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนเงินบางสํวนหรือทั้งหมด 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ 

หรือ คนตํางด๎าว ท่ีพํานักอยูํในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข๎าเมือง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชํน การยกเลิก หรือลําช๎าของสายการบิน เรือ 

รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตํางๆที่เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของ

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะทําหน๎าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร๎องคําชดใช๎จากโรงเเรมหรือบริษัทขนสํง เม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวําง

การเดินทาง แตํจะไมํรับผิดชอบตํอการสูญหายดังกลําว 

 ในระหวํางการทํองเที่ยวนี้ หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน ถือวําทํานสละสิทธิ์ไมํสามารถเรียกร๎องขอคืน

คําบริการได๎       

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตํางๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค๎าเป็นสําคัญ 

 


