
 

 

 

ย้อนรอยเส้นทางพระพุทธศาสนา สักการะพระศรีมหาโพธ์ิที่เมืองอนุราธปุระ  

อัตราค่าบรกิารส าหรบัผู้ใหญ่เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป 
วันเดินทาง วันเดินทาง พักเดี่ยว 

13 - 19 เม.ย. 2561           (วันสงกรานต์) 36,990.- บาท 9,500.- บาท 
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561   (วันวิสาขบูชา) 36,990.- บาท 9,500.- บาท 



 

นมัสการองค์พระเขีย้วแก้ว (พระทันตธาตุองค์ของพระพุทธเจ้า) ที่เมืองแคนดี ้ 
ดืม่ด า่กบัธรรมชาตแิละบรรยากาศไร่ชา ที่เมืองนูวาร่า เอลยิา 

 แล้วตามรอยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพกัผ่อนริมชายหาดที่เมืองกอล์ล  
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ) – โคลอมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)  
 06.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่ี  ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  อาคาร ผู้ โดยสารขาออก ช้ัน  4  

ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Sri Lankan Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ    
รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 09.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโคลอมโบ (Bandaranaike International Airport) ประเทศศรีลังกา    
โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL403 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)  

  บริการ อาหารและเครื่องดืม่ ระหว่างเท่ียวบิน 
 11.00 น.  ถึงสนามบินโคลอมโบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท่ีศรีลังกาช้ากว่า        

ประเทศไทย 2 ชม.) 
 12:00 น. น าคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเนกอมโบ  
 

  กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร โรงแรม Full Moon Garden Hotel (อาหารจีน) 
 บ่าย น าคณะเดินทางสู่เมือง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) (ระยะทาง 169 กม.  ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกามีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาตั้งมั่นท่ีเมืองนี้ เมืองอนุราธปุระจึงเป็นดินแดน
โบราณท่ีหลากหลายไปด้วยสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ กรุงโคลัมโบ 

 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
 พักท่ี  โรงแรม RAJARATA HOTEL (3*), หรือระดับเดียวกัน   
  (website : https://www.rajaratahotel.lk ) 
 
 
 

วนัที่สอง อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – โพลอนนารูว่า – ฮาบาราน่า  
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 

https://www.rajaratahotel.lk/


 

  น าคณะเดินทางสู่เขตเมืองเก่าของ “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่ง
แรกของประเทศศรีลังกา และต้นก าเนิดของพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ท่ีไทยรับเข้ามาในสมัย
สุโขทัย น าคณะชม “วัดสุรุมุณิยะ” ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 3 พระมหินท์อรหันต์ พระราชโอรส
ของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยมาจ าพรรษาท่ีวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีสิ่งส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มากมาย        

  “ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ” ซึ่งเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิต
ตา พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงผนวช
เป็นภิกษุณี น าหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจาก
พุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกท่ีเมืองอนุราชปุระ เมื่อ
ปี พ.ศ. 235 มีอายุกว่า 2500 ปี จึงถือเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่
ท่ีสุดในโลก ขนาดของต้นแคระแกรนต้องใช้ไม้ค้ ายัน
กิ่งก้านสาขา พุทธศาสนิกชนท่ีเลื่อมใสจะเก็บใบของ
พระศรีมหาโพธิ์กลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  
“เจดีย์รุวนัเวล ิเจดีย์สุวรรณมาลกิ หรือ มหาถูปา” สร้าง
ขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะท่ีมีความประสงค์
สร้างพุทธสถานอีกแห่งหนึ่ง  แต่ยังสร้างไม่ เสร็ จ
พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงได้รับสร้างต่อโดย
พระเจ้าทุฎฐาคามีนีอภัย โดยเจดีย์สร้างเสร็จในวันท่ี
พระองค์ เสด็จสวรรคต ส าหรับเจดีย์แห่งนี้ถือเป็น
ต้นแบบของการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัด
นครปฐม นอกจากนี้ด้านนอกขององค์เจดีย์สีขาวยังมี
ช้างปูนป้ัน 362 เชือก ประดับอยู่รอบก าแพง ซึ่งต่อมา
ได้กลายเป็นต้นแบบของเจดีย์วัดช้างล้อม อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   “วัดเชตวัน” ท่ีตั้ง
ของเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ตัวเจดีย์สร้างด้วยอิฐแดง สูง 122 
เมตร นอกจากนี้รอบบริเวณวัดยังหลงเหลือซากอาคารโบราณให้เห็นท้ังอาคารท่ีประดิษฐานพระ
พุทธปฏิมา กุฏิพระ ท่ีสรงน้ าพระ ศาลาโรงธรรม อ่างเก็บน้ า ให้คณะได้ชม และเก็บภาพ บริเวณ
สถานท่ีโดยรอบเพื่อเย่ียมชมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นท่ีมรดกโลก 

 



 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร โรงแรม White House Hotel (อาหารจีน) 
  น าคณะเดินทางสู่เมือง โพลอนนารูว่า (Polonnaruwa) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  2 ชม. ) ชมเมือง “โพลอนนารูว่า”  อดีตเมือง
หลวงแห่งท่ี 2 ท่ีมีอายุยาวนานประมาณ 200 ปี ของ    
ศรีลังกา หลังจากเมืองอนุราธปุระ ถูกท าลายในปี 
คริสต์ศักราช 993 ทางองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้
ยกย่องให้เมืองโบราณโปลอนนารูวา เป็นมรดกโลกใน
ปีคริสต์ศักราช 1982  โดย ภายในเมืองโบราณนั้น
ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานท่ีปรักหักพัง อุทยาน รูปป้ัน วิหาร และอื่นๆ
อีกจ านวนมาก และท่ีพลาดไม่ได้คือการไปเยือน "วิหารสาวก หรือ กัลวิหาร" (Gal Vihara)  ถูก
สร้างในศตวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชท่ี 1 ภายในนั้นเป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธ 
รูปแกะสลักขนาดใหญ่ 4 องค์ ในอิริยาบถ ประทับนั่งปางสมาธิ ประทับนั่ง  ปางร าพึง และปาง
ปรินิพพาน  

  ได้เวลาน าคณะเดินทางสู่ เมอืงฮาราบาน่า (ระยะทาง 46 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
 พักท่ี  โรงแรม HARABANA VILLAGE BY CINNAMON (4*), หรือระดับเดียวกัน   
    (website : http://www.cinnamonhotels.com/en/habaranavillagebycinnamon/ ) 
  

วนัที่สาม   ฮาราบาน่า – สิกริิยา – วดัถ า้ดมับุลลา – สวนสมุนไพร - แคนดี ้ 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าคณะเดินทางสู่ สิกิริยา ชม “พระราชวังลอยฟ้า       

สิกริิยา” (Sigiriya Rock Fortress) (ระยะทาง 15 กม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ผู้คนรู้จักในนาม 
ภู เขาสิงห์โต (Lion rock)  หรือ แท่นศิลาราชสีห์      
ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกล าดับท่ี 8 เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก (ค่าขึน้เขาสิกิริยา ไม่รวมในโปรแกรม) 

http://www.cinnamonhotels.com/en/habaranavillagebycinnamon/


 

  จากนั้นเดินทางสู่ “วัดถ า้ดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา 
สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณี
อภัย พระองค์ทรงเคยพ านักในถ้ าท่ีดัมบูลลา ช่วงท่ี
พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็น
การตั้งหลักก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีก
ครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ           และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้าง
วิหารศิลาภายในถ้ า ท่ีดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ าท้ังหมด 5 ถ้ าด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน
ออกไป  ถ้ าท้ัง 5 ถ้ า มีพระพุทธรูปประดิษฐานท้ังหมด 153 องค์รูปป้ันกษัตริย์ 3 องค์ และ รูปป้ัน
ของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์   

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ มาตาเล (Matalay) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
ชมสวนสมุนไพรท่ีได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิ 
ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ 
ต้นวานิลลา ต้นชา กาแฟ ตะไคร้ เป็นต้น พร้อมมีป้าย
บอกสรรพคุณก ากับ โดยมีผู้ เชี่ยวชาญน าชมและ
อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์
ต่างๆจากสมุนไพรจากธรรมชาติแท้ปลอดสารเจือปนจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ท่ีขื้นชื่อของสวน
สมุนไพรในเมือง Matale ท่ีขึ้นชื่อ เช่น น้ ายาปลูกผมสกัดจากน้ ามันพะพร้าวคิงส์โคโคนัท หรือ
น้ ายาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม โดยในอดีตเกาะลังกา เป็นเมืองท่ีส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทาง
ยุโรปและตะวันออกกลางท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยัง เมืองแคนดี้ 
(Kandy) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 
 
 
 
 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
  น าคณะเข้าสู่ท่ีพักเพื่อท าการเช็คอินโรงแรม และเปลี่ยนชุด ทุกท่านกรุณาแต่งชุดสีขาว ปิดมิดชิด

ท้ังชุดเท่านั้น  



 

  ชมเมืองแคนดี้ น าคณะชม วัดมัลละวัตตะเมืองแคนดี้ 
หรือวัดพระอุบาล ีผู้สถาปนาอุบาลีวงศ์ใน ศรีลังกาพระ
ธรรมทูต ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย ในพ.ศ. 
2295 ในแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แห่งกรุงศรี
อยุธยา พระองค์ได้จัดส่งพระสงฆ์ไปให้บรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวศรีลังกา ตามค าขอร้องของ
พระเจ้ากีรติศิริราชสิงหะแห่งศรีลังกา ซึ่งส่งราชทูตเข้า
มาขอพระสงฆ์ไทย ไป ศรีลังกาคณะธรรมทูตไทยมี
จ านวน 25 รูปประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รูป สามเณร 7 
รูป โดยมีพระอุบาลีมหาเถระและ พระอริยมุนีมหาเถระ
เป็นหัวหน้า จากนั้นชมการแสดง “โชว์ระบ าพืน้เมือง
จากชาวแคนเดีย้น” ชมโชว์ประมาณ 1 ช่ัวโมง  

  น าท่านเข้าสักการะ  วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the 
Tooth Relic) ทุกท่านแต่งชุดสีขาวท้ังชุดเท่านั้น เพ่ือ
พิธีกรรมทางศาสนา วัดแห่งนี้เป็นสถานท่ีประดิษฐาน 
พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือ ท่ีรู้จักกันในนามพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์
เดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวงศ์ ด้วย
ว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ท่ี 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกน าออกไปไว้ ณ 
สถานท่ีอื่นเลย 

 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
 พักท่ี  โรงแรม CINNAMON CITADEL (4*), หรือระดับเดียวกัน   
    (website : http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamoncitadelkandy ) 

วนัที่ส่ี  แคนดี ้– นูวาร่าเอลยิา 

http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamoncitadelkandy


 

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าคณะเดินทางสู่ เมือง “นูวาร่า เอลิยา” (Nuwara 

Eliya) (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.) ระหว่างทาง แวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชาท่ี        
Mack Wood Tea Outlet & Tea Factory เ ข้ า ช ม 
กระบวนการผลิตชาท่ีขึ้นชื่อในโรงงาน เชิญท่านอิสระ
พักผ่อน ณ ไร่ชา ทดลองจิบชาพร้อมดื่มด่ ากับธรรมชาติ และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือเลือกซื้อของ
ฝาก ชาซีลอน อันเลื่องชื่อที่มีให้ท่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร โรงแรม RAMBODA FALLS HOTEL (บุปเฟต์) 
  น าคณะเข้าสู่ท่ีพักเพื่อท าการเช็คอินโรงแรม ให้ท่านอิสระ ดื่มด่ ากับบรรยากาศ ของเมืองเล็กท่ี

ซ่อนตัวอยู่บนหุบเขา และได้รับการขนานนามว่า 
"Little England" สัมผัสกลิ่นอายเมืองจ าลองของอังกฤษ 
อาทิ ตึกรามบ้านช่อง ไปรษณีย์ ชมวิวท่ีเต็มไปด้วย
ความงดงามของไร่ชาซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชา Ceylon 
ชาท่ีได้รับการขนานนามว่ามีคุณภาพดีติดอันดับโลก  

 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
 พักท่ี  โรงแรม ARALIYA GREEN HILL (4*), หรือระดับเดียวกัน   
  ( website : https://www.araliyagreenhills.com ) 
 

วนัที่ห้า นูวาร่าเอลยิา – กอลล์ 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
  น าคณะเดินทางสู่เมือง “กอล์ล” (Galle) (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) เมือง

ตากอากาศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ถือเมืองท่ีสวย มี
เอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ท่ีสุดเมืองหนึ่งของประเทศศรีลังกา  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

https://www.araliyagreenhills.com/


 

  ถึงเมืองกอล์ล น าคณะชม เขตมรดกโลกเมืองเก่า ของ
เมืองกอล์ล ท่ีมีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ ชม The 
Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ 
ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษท่ี 17 และปัจจุบัน
หอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และ
ทันสมัยขึ้น ชม วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลึก  

 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
 พักท่ี  โรงแรม RIU AHUNGALLA (5*), หรือระดับเดียวกัน   
  ( website : https://www.araliyagreenhills.com ) 
 

วนัที่หก กอลล์ – โคลอมโบ 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
  อิสระพักผ่อนตามอัฐยาศัย และดื่มด่ ากับบรรยากาศ ของเมืองตากอากาศชายทะเล  
 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุปเฟต)์ 
  น าคณะเดินทางสู่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.)  ซึ่งมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือท่ีมีต้น
มะม่วง ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ 
โคลัมบัส  โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส าคัญในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียก
โคลัมโบว่า “โคลอมบา” ในช่วงท่ีประเทศศรีลังกาได้ตก
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ท าให้
โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและ
อังกฤษได้มาก่อสร้าง อาคารและจัดวางผังเมือง 

  ชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) อันเป็นท่ี    
สังฆกรรม ชมรูปป้ันสลักปูนอันสวยงามในวิหารและ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป

https://www.araliyagreenhills.com/


 

ปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม นอกจากนั้น ท่ีวัด
นี้ยังมีอาคารท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนาอีกด้วย 

  ช้อปป้ิง “โอเดล” (ODEL Unlimited) อิสระช็อปป้ิงเลือกซื้อของฝาก 
 ค า่ บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม HILTON HOTEL (5*)  (บุปเฟต)์ 
 21:00 น. เดินทางไปยังสนามบินและเช็คอินเพื่อไปยัง กรุงเทพฯ 
 

วนัทีเ่จ็ด โคลอมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ  
 01.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines  เทีย่วบิน UL402 
 06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
 

============End of Program============ 
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัดตามท่ีระบุ 
 ค่าวีซ่าศรีลังกา ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบัส พร้อมคนขับตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียว และไกด์ท้องถ่ิน 
 อาหารตามรายการ และน้ าดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถน าเที่ยวตามโปรแกรม 
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
 ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมูีลค่าเพิม่ 7 % ในกรณทีีต้่องการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น 
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร,์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าน้ าหนักเกินพิกัดท่ีสายการบินก าหนด 
  ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน  พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง  800  บาท/ท่าน 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-40 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินการจอง หลงัจากทีจ่องภายใน 2 วนั ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการ 
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการ

ช าระค่าทัวร์เป็นทัวร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้ าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 



 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนท้ังหมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึ ง 15 ท่าน
บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 

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