
 

 



 

 



 

 



 

รายการท่องเที่ยว 

วนัที่-1 กรุงเทพฯ - (ศรีลงักา) โคลอมโบ - อนุราธปุระ - L D 
06.30 น. ตอ้นรบัท่านผูมี้เกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 แถว W

เคานเ์ตอรส์ายการบินศรีลงักนั   แอรไ์ลน ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของท่านกอ่นขึน้เครื่อง (ใหท้่านนําพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัติดตวัไปดว้ย) 

09.05 น. ออกเดินทางสู่ โคลอมโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบินศรีลงักนัแอรไ์ลน  ์เที่ยวบินที่ 
UL403 (บริการอาหารเชา้และเครื่องดื่มบนเคร่ือง)ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 

 
 เวลาทอ้งถิน่ที่ศรีลงักา ชา้กวา่ เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง  

10.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) 
หรือชือ่ทางการว่า สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล ้
ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องอนุทวีปอินเดีย ชือ่ในอดีตไดแ้ก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซลีอน ซึง่
เป็นชือ่ท่ีใชใ้นสมยัอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชือ่ท่ียงัคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจบุนัคือ     ศรีลงักา 
เป็นประเทศท่ีมีความเจริญทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมีความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศไทยมาชา้นาน ดงัน้ัน
เราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนามากมาย หลงัผ่านข ัน้ตอนสนามบิน
และศลุกากรแลว้ ใหท้่านไดแ้ลกเงินรูปีศรีลงักาที่สนามบิน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ นําท่านเดินทางไป อนุราธปุระ หรือ อนุราตปุรมั เป็นเมืองในประเทศศรีลงักา เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรสิงหล ปัจจบุนัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตัง้อยู่ห่างจากนครโคลมัโบไปทางทิศ
เหนือราว 205 กิโลเมตร 
ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผูอ้ยู่
อาศยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี
ตน้พระศรีมหาโพธิท่ี์สืบพนัธุ ์
มาจากตน้เ ดิมท่ี พุทธคยา 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4.30 ชัว่โมง นําท่านชม 
ว ั ด อิ สุ รุ มุ ณิ ย ะ 
(Isurumuniya Temple) 
วดัท่ีสรา้งโดยสรา้งโดยพระเจา้
เทวานัมปิยติสสะซึ่งเป็นพระ
สห ายขอ งพ ร ะ เ จ ้า อโ ศก
มหาราช เม่ือ 2 พนักว่าปี
ม า แ ล ้ ว  ภ า ยใ น วั ด มี
พิพิธภณัฑเ์ล็กๆท่ีจดัเก็บรูป
ประติมากรรมต่างๆเอาไว ้  ชม รูปสลกัหินคู่รกั The Lover ซึง่เป็นรูปแห่งตํานานรกัของเจา้ชายสาลิยะ 
พระราชโอรสของพระเจา้ทุฎฐคามณี ท่ีทรงสละราชบงัลงักเ์พราะความรกัท่ีมีต่อหญิงในวรรณะตํ่าและเป็นรูปท่ี
รฐับาลศรีลงักาไดนํ้าไปตีพิมพเ์ป็นดวงตราไปรษณียม์าแลว้ จากน้ันนําท่านนมสัการ พระศรีมหาโพธิ ์ ท่ีนํา
กิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชือ่กนัว่าพระนางเถรีสงัฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจา้อโศกมหาราชทรงผนวช
เป็นภิกษุณี เป็นผูนํ้าหน่อตน้พระศรีมหาโพธิต์น้นี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลกูไวท่ี้เมืองอนุราชปุ
ระ ในปี พ.ศ. 235  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Rajarata Hotel หรือเทียบเท่า (อนุราธปุระ) 



 

 
วนัที่-2 อนุราธปุระ - มิหินตเล - อทุยานแหง่ชาติวิลปัตตู - อนุราธปุระ B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
จากนัน้  เดินทางไปยัง มิหินตเล (Mihintale) 

ระยะทางประมาณ 12 ก.ม. เป็นสถานท่ี
แห่งแรกท่ีพระพุทธศาสนาประดิษฐานบนผืน
เกาะลงักา เม่ือครัง้พระมหินทเถระและคณะ
ไ ด ้ เ ดิ น ท า ง เ ป็ น ส มณฑู ต เ ผ ย แ พ ร่
พระพุทธศาสนามาท่ี เกาะลังกา  ซึ่งใน
ขณะน้ันผูค้นบนเกาะลงักายงัมีความเชือ่ใน
การนับถือทะเลมหาสมุทร ตน้ไม  ้ ภูเขา 
ดงัน้ันเม่ือพระมหินทเถระ ไดแ้สดงธรรมครัง้
แรกจึงแสดงธรรมท่ีชีใ้หเ้ห็นกรรมดีกรรมช ัว่ 
จนทําใหช้าวเกาะลงักาไดบ้รรลุธรรม พระ
เจดียอ์งคนี์้บรรจุพระอฐัิธาตุของพระมหินท
เถระ ผูเ้ป็นพระอรหนัต  ์ ผูซ้ึ่งเป็นพระราช
โอรสของพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีออกบวช
เป็นสมณทตูเผยแพรพ่ระพุทธศาสนามายงัทวีปลงักาน่ันเอง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  เดินทางไป อทุยานแหง่ชาติวิลปัตตู ระยะทางประมาณ 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง ตัง้อยู่

ในเขตชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศศรีลงักา วิลปัตตูเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงในศรีลงักา เป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติท่ีมีชือ่เสียงระดบัโลกสําหรบัประชากรเสือดาว ( Panthera 



 

pardus kotiya ) ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2531 ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2546 อทุยานถกูปิดเน่ืองจากความกงัวล
ดา้นความปลอดภยัรอบ ๆสงครามกลางเมืองศรีลงักาก่อนท่ีจะเปิดใหผู้เ้ย่ียมชมอีก 16 ปีต่อมา ขณะน้ีการ
เขา้ถึงผูม้าเยือน จํากดั อยู่ท่ีประมาณ 25% ของอุทยานส่วนท่ีเหลือเป็นป่าทึบหรือป่าดิบชืน้ ชว่งเวลาการ
เย่ียมชมยอดนิยมมีชว่งระหว่างเดือนกุมภาพนัธแ์ละตุลาคม ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัอนุ
ราธปุระ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Rajarata Hotel หรือเทียบเท่า (อนุราธปุระ) 

 
วนัที่-3 อนุราธปุระ - โปโลนนารุวะ B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน เดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ ระยะทาง 104 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง อดีตเมือง

หลวงในชว่งพุทธศตวรรษท่ี 16-17 (ยคุกอ่นสมยัสโุขทยั) และเป็นเมืองตน้แบบของอาณาจกัรสโุขทยั ท่านจะ
ไดเ้ป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งศาสนสถานท่ีงดงามและสมบูรณไ์ปดว้ยพุทธศิลป์ของลงักาท่ีสมบูรณท่ี์สุด
แห่งหน่ึง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 1598-1779 นับเป็นสมยัโปโลนนารุวะ กษตัริยท่ี์ทําใหยุ้คสมยัทางประวติัศาสตร ์
เปลี่ยนไปอย่างเห็นไดช้ดัคือ พระเจา้วิชยัพาหุท่ี 1 ทรงครองราชยร์ะหว่าง พ.ศ. 1598-1653 เดิมทีน้ัน พระ
เจา้วิชยัพาหุทรงปกครองอาณาจกัรโรหณะอยู่ก่อนแลว้ เม่ือทรงเห็นว่าลงักาตกอยู่ในสภาพถูกรุกรานตอ้ง
ระสํ่าระสายไม่เป็นอนัพฒันาประเทศ ก็ทรงรวบรวมกําลงัชาวลงักาทัง้หมด เรียกรอ้งใหผ้นึกกําลงักนัครัง้ใหญ่ 
โดยไม่แบ่งแยกชาวอาณาจกัร
เหมือนเม่ือก่อน เพ่ือใหทุ้กคน
สํานึกในความเป็นชาติเดียวกนั 
เพ่ือจะไดสู้ร้บกบัคนต่างชาติคือ
กองทพัโจฬะซึง่ครอบงําลงักาใน
ยุคน้ัน ก็ไดถู้กชาวสิงหลโดย
การนําของพระเจา้วิชยัพาหุท่ี 1 
ข ับไ ล่ จ นต ้อ ง พ่ า ย แพ ้อ ย่ า ง
เด็ดขาด หลงัจากเอาชนะขา้ศึก
ไดแ้ลว้ พระเจา้วิชยัพาหุท่ี 1 ก็
ทรงสถาปนาเมืองโปโลนนารุวะ
เป็นราชธานี ดว้ยทรงเห็นว่า
สถานท่ีตั้งของเมืองนี้ มีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองหลวงกว่า
เมืองอนุราธปุระหลายประการ ท่ีสําคญัคือมีความเหมาะสมทางดา้นยุทธศาสตร ์ เพราะอยู่ห่างจากภาคเหนือ
ของเกาะ ไม่ลอ่แหลมตอ่การถกูรกุรานจากอินเดียตอนใต ้ ทรงสรา้งราชวงัใหม่ท่ีเมืองโปโลนนารวุะ มีการฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนาครัง้สาํคญัอีกครัง้หน่ึง มีการส่งราชฑูตไปบูชาตน้พระศรีมหาโพธิท่ี์พุทธคยา มาประดิษฐานไว ้
ท่ีเมืองโปโลนนารุวะ ระหว่างปี พ.ศ. 1745-1751 เมืองโปโลนนารุวะก็ถูกทหารทมิฬทําลายอีกครัง้ ลงักา
ในชว่งเวลานี้ ตกเป็นฝ่ายรบัมือขา้ศึกจนไม่เป็นอนัพฒันาบา้นเมืองไดเ้ลย จนเรียกไดว้่าเป็นจุดจบของ
อาณาจกัรโปโลนนารวุะ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําชม  วิหารลงักาดิลก (Lankatilaka Vihara) ซากเสาวิหารสงู 17 เมตร (55 ฟุต) 2 ขา้งหนา้แคบไม่มี

หลงัคา ดา้นในสุดประดิษฐานพระพุทธรูปยืน วิหารติวงักะ (Tivanka) เป็นโบราณสถานท่ีสําคญัและมี
ชือ่เสียงท่ีสดุในบริเวณวดัเชตวนั วิหารติวงักะ หรือวิหารเหนือสรา้งโดยพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ปัจจบุนั
คงเหลือแต่วิหารท่ีสรา้งดว้ยอิฐ หลงัคาไดพ้งัไปหมดแลว้ วิหารติวงักะนี้ น่าสนใจและน่าศึกษาเกี่ยวกบั
ความสมัพนัธต์่อเน่ืองระหว่างศิลปะลงักา กบัศิลปะไทยสมยัสโุขทยัไดเ้ป็นอย่างดี วิหารถูปาราม 
Thuparama ศาสนสถานในศาสนาพุทธ ไม่ทราบว่าผูใ้ดสรา้งไดร้บัการอนุรกัษไ์ดดี้ท่ีสุดในโปโลนนารุวะมี



 

ความแขง็แรงและสวยงามหลงัคาเป็นรปูโคง้แบบกระทะควํ่าท่ีเรียกวา่ “เคทิเค”หลงัคาอยู่ภายในค่อนขา้งมืดทึบมี
พระพุทธรปูสลกัหินอยู่หลายองคด์ว้ยกนัมีประตเูขา้ดา้นหนา้เพียงทางเดียวมีพืน้ท่ีประมาณ 16 ตารางเมตรไม่
กวา้งขวางนักมีฝาผนังสูงก่อดว้ยอิฐมีความหนาถึง 2.10 เมตร ส่วนยอดของอาคารมีการประดบัตกแต่ง
ลวดลายดอกบวั เจดียร์งัโกตเวเหระ Rankoth Vehara สรา้งโดย พระเจา้นิสสงักมลัละ (พ.ศ. 1730 – 
1739) เป็นเจดียท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโปโลนนารวุะ สงูกว่า 55 เมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 54 เมตร คําว่า 
รงัโกตเวเหระ แปลว่า เจดียท่ี์มียอดเป็นทอง เจดียมี์รปูทรงเป็นบาตรควํ่าหรือทรงฟองน้ํา แบบเดียวกบัเจดียร์ุ
วนัเวลิท่ีเมืองอนุราชปรุะ เจดียกิ์ริเวเหระ Kirivehara เชือ่กนัวา่สรา้งโดยพระมเหสีของพระเจา้ปรากรมพาหุ
มหาราช มีพระนามว่า “สภุทัธา” เป็นเจดียท์รงระฆงัควํ่า มีขนาดสงูใหญ่ท่ีฐานมีลวดลายประดบัเป็นลาบลวด
บวั 3 ช ัน้ ส่วนบลัลลงักท่ี์อยู่เหนือองคร์ะฆงัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสั มีลวดลายขดัแตะ และลายธรรมจกัร
ประกอบ เหนือบลัลงักมี์กา้นฉัตรรองรบัปลอ้งไฉนเป็นช ัน้ๆลดหลั่นกนัขึน้ไปจนถึงปลียอด (ศาสตราจารย ์
หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรงมีพระดําริเอาไวว้่า “เจดียแ์ห่งนี้มีรูปแบบลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระ
บรมธาตเ์จดียท่ี์วดัพระมหาธาตว์รมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช”) นักโบราญคดี ไดข้ดุคน้พบสสุาน
ฝังศพ สว้ม ลานอาบนํ้า และโรงพยาบาลในบริเวณวดัแห่งนี้ในปี พ.ศ.2526 ชม กลัวิหาร Gal Vihara 
แปลว่า วิหารหิน หรือ อารามหิน เดิมชือ่ อุตตราราม สรา้งโดยพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช ใน พ.ศ.
1696 – 1729 เป็นวิหารท่ีสลกับนวิหารหินแกรนิต โดยสลกัเป็นพระพุทธรปู 4 องคเ์รียงอยู่ในแนวเดียวกนั 
วิหารวฏะทาเค Vata-da ge เป็นรูปทรงแบบลอมฟางมีเสาหินเรียงรายอยู่ 3 แถวโดยรอบแต่เดิมมีหลงัคา
เครื่องไมมุ้งกระเบือ้งครอบอยู่ ตรงกลางเป็นเจดียท์รงกลม มีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่หนา้เจดียท์ ัง้ 

4 ดา้นพระพุทธรูปครองจีวรเรียบไม่มีริว้ บนพระเศียรไม่มีขมวดพระเกศาองคเ์จดียท์ําดว้ยอิฐ และหินมีการ
สลกัลวดลายอย่างสวยงามประกอบอยู่บริเวณฐานและผนังเป็นลายสิงโต คนแคระ ดอกไม ้ และพนัธพ์ฤกษา
ต่างๆทางดา้นเหนือมีมุขขนาดเล็กสรา้งปรากฎอยู่ สนันิษฐานว่าสรา้งโดยพระเจา้นิสสงักมลัละเมเติมขึน้
ภายหลงั ส่วนทวารบาลสลกัหินท่ีอยู่ดา้นทิศตะวนัออกของเจดียแ์ห่งนี้เป็นทวารบาลท่ีสลกัไดง้ดงามท่ีสุดใน
ศิลปะแบบโปโลนนารวุะ เป็นรปูมนุษยน์าค(ผูช้ายมีนาคแผ่พงัพานอยู่ดา้นหลงั) มือซา้ยถือดอกบวัมือ ขวาถือ
หมอ้นํ้าแห่งความอดุมสมบูรณ(์ปูรณฆฏะ)และมีคนแคระ 2 คนยืนอยู่สองขา้งยกแขนขึน้ทัง้สองแขนอยู่ในแผ่น
สลกัหินชิน้เดียวกนัตรงกนัขา้มจะมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมชือ่ว่า “ ฮาตะทาเค ”เคยเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระ
เขีย้วแกว้ เพราะฉะน้ันลานแห่งนี้จึงเรียกว่าลานพระเขีย่วแกว้ซึง่จะมีกลุ่มโบราณสถานสําคญัรวม 12 แห่งมี



 

ประตทูางเขา้ทางทิศตะวนัออกมีอ่างนํ้าขนาดยาวอยู่หน่ึงใบเอาไวล้า้งเทา้ก่อนจะขึน้ไปบนลานอนัศกัดิสิ์ทธิ ์ ฮา
ตะทาเคน้ีสรา้งในสมยัพระเจา้นิสสงักมลัละมีกําแพงหินลอ้มรอบ ตวัวิหารก็สรา้งดว้ยหินภายในเป็นหอ้งรูป
สี่เหลี่ยมจตุรสัมีพระพุทธรูยืน 3 องคป์ระดิษฐานอยู่มีมุขย่ืนออกมาทางดา้นหนา้ ท่ีผนังของมุขดา้นหนา้มี
อกัษรจารึกเรื่องราวของพระเจา้นิสสงักมลัละและมีภาพหงสส์ลกัยาวเป็นแนวอยู่ดว้ย ประตูทางเขา้จะประดบั
ดว้ยรปูนักฟ้อนราํนักดนตรี ทําจากปนูป้ันหนา้บนัไดทางขึน้จะมีทวารบาลและอฒัจนัทรอ์ยู่ดว้ย วิหารนี้แต่เดิม
เป็น 2 ช ัน้ แตช่ ัน้บนเป็นไมไ้ดพ้งัไปหมดแลว้  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ THE DEER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (โปโลนารุวะ) 

 
วนัที่-4 โปโลนนารุวะ - สิกิริยา – ดมับูลล่า B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน เดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงหโ์ต (Lion Rock) มรดกโลก ระยะทาง 57 ก.ม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง สรา้งโดยกษตัริยก์สัสปะสมยัศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือ 1,500 ปี 
มาแลว้ ซึง่อาจจะนับเป็นสิ่งมหศัจรรยท่ี์สดุของศรีลงักา เน่ืองจากเคยมีสิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเขา้ 
ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ช ัน้ มีแท่นศิลายกัษส์ูง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ี
ไม่ไดเ้รียกเป็นภเูขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมือนกอ้นหินยกัษว์างอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจาก
รอบๆ ดา้น มีความสงูจากพืน้ 370 เมตร และดา้นบนมีลกัษณะแบน ดรูวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยกัษ ์
บนยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ในอดีต สวนดอกไมพ้รอ้มสระวา่ยนํ้า มีถํา้ท่ีผนัง
ถํา้ท่ียาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปดว้ยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขยีน
แบบ fresco หรือปูนเปียก ท่ีวาดลงบนปูนท่ีฉาบผนังถํา้ใหเ้รียบก่อนวาดภาพ รปูวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็น
ภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซึง่มีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
นําท่านเดินทางไปยงั ดมับูลล่า (Dumbulla) ระยะทาง 14 ก.ม. ใชเ้วลา 25 นาที นําท่านชม วดั
ถํา้ดมับูลลา (Dambulla Cave Temple)  ท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยู่บนเขา
สงูประมาณ 500 ฟุต ภายในถํา้ดมับูลลา ท่ีสรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา (วฏัฏะคามินีอภยั) พระองคท์รงเคย
พํานักในถํา้ท่ีดมับูลลา ชว่งท่ีพระองคเ์สด็จพลดัถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพ่ือเป็นการตัง้หลกัก่อนท่ีจะรวบรวม
ไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกครัง้หน่ึง ต่อมาเม่ือพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย ์ พระองคไ์ดท้รง
สรา้งวิหารศิลาภายในถํา้ท่ีดมับูลลานี้ ภายในมีถํา้ทัง้หมด 5 ถํา้ดว้ยกนั แต่ละถํา้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนั
ออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปท่ีมีสีสนังดงาม ชมพระเจดียพ์ระพุทธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย 
ประดิษฐานอยู่ท ั่วไปภายในถํา้ท่ีประกอบดว้ยหอ้งหลายหอ้ง  ท่ีสําคญัคือภายในถํา้แรก เป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรปูปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  ถึงแมว้่าถํา้จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบั
ถํา้อื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนไดอ้ย่างสบายๆ ดแูลว้ชา่งสวยงามย่ิงนัก ถดัไปคือถํา้ท่ี 2 เป็นถํา้ท่ีมีข



 

นาใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตามากดว้ยองคเ์จดียท่ี์สูงจากพืน้ถึงเพดานถํา้ นอกจากน้ันก็มีพระพุทธ
ไสยาสน ์ รวมถึงพระพุทธรปูมากมายทัง้องคใ์หญ่องคเ์ล็กหลายสิบองคเ์รียงรายอยู่รอบๆ ถํา้ และรปูป้ันกษตัริย ์
สิงหล เดินถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถํา้ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามลําดบั ซึ่งแต่ละถํา้มี
พระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจํานวนมากกว่ารอ้ยองค ์ และท่ีเสริมใหถ้ํา้ทัง้ 5 มีความวิจิตรสวยงาม
น้ันก็คือ ภาพเขยีนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ท่ีอายุราว 800 ปีมาแลว้ โดยภาพเขยีนสี
เหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัพระพุทธเจา้ พระพุทธศาสนา พระพุทธประวติั เหล่ามวลเทวดาประจําแควน้ 
รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เชน่ ลายดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามน่าอศัจรรยย่ิ์งนัก  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรม Habarana Village by Cinnamon หรือเทียบเท่า (ดมับูลล่า) 
 
วนัที่-5 ดมับูล่า - มาตาเล - แคนดี ้ B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ นําท่านเดินทางไป เมืองแคนดี ้ (Kandy) ) ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้

เวลา 2.30 ชัว่โมง นครศกัดิสิ์ทธิแ์ละเมืองมรดกโลกท่ีตัง้อยู่ในหุบ
เขาท่ีระดบัความสูง 500 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล มีประชากรเป็น
อนัดบัสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ท่ีเมือง
มาตาเลท่ีขึน้ชือ่ของศรีลงักา ชมสมุนไพรพืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย 
กระวาน กานพลู โกโก  ้ วานิลลา ไมจ้นัทน  ์ ลูกจนัทรเ์ทศ ท่าน
สามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลงักาและเลือกซือ้ยาอายุรเวทท่ีมีสูตรมา
นับพนัปี เชน่ ยาลดความอว้น ยากําจดัขนส่วนเกิน ยาทาแกป้วด
เม่ือย นํ้ามนัจนัทน ์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั จากน้ันแวะท่ี 
Noritake Factory Outlet  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันชม โชวร์ะบําพืน้เมืองศรีลงักา ตื่นตาต่ืนใจไปกบัการระบํา
พืน้เมืองชดุต่างๆ นําท่านสู่ วดัพระเขีย้วแกว้ (Temple of the 
Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระบรม



 

สารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแกว้ (Sacred Tooth Relic Temple) อนัศกัดิสิ์ทธิซ์ึง่ประดิษฐานอยู่ภายใน
ผอบและผอบอยู่ในสถปูอีก 7 ช ัน้ เป็นทองคําทุก โดยปกติแลว้ผูท่ี้มาบูชาพระเขีย้วแกว้จะถวายดอกไมแ้ละ
บชูาอยู่เพียงช ัน้นอกเท่าน้ัน 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ EARL REGENT HOTEL  หรือเทียบเท่า (แคนดี)้ 

วนัที่-6 แคนดี ้– นูวาร่า เอลิยา B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ นําท่านชม เมืองแคนดี ้ไปยงัจุดชมวิว ซึง่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เพราะสามารถมองเห็น

เมืองแคนดีจ้ากมุมสูงไดท้ั่วเมือง ทัง้อาคารบา้นเรือน ทะเลสาบ วดัพระเขีย้วแกว้ รวมถึง Queen’s Hotel 
สไตลบ์ริติชโคโลเนียล หน่ึงในโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศรีลงักา มีประวติัความเป็นมากว่า 170 ปี จากน้ันไป 
ตลาดงานฝีมือเมืองแคนดี ้ จากน้ันไป พิพิธภณัฑอ์ญัมณี ประเทศศรีลงักามีชือ่เสียงมาชา้นานในฐานะ
เป็นเกาะแห่งอญัมณีมีตาํนานเลา่วา่ กษตัริยโ์ซโลมอนไดส้่งอญัมณีจากเกาะลงักาเป็นของกํานัลแก่ราชนีิแห่งชี
บา้และในทางประวติัศาสตรก็์จารึกไวว้า่มารโ์คโปโลไดพ้รรณาถึงทบัทิมเม็ดใหญ่ของกษตัริยแ์ห่งศรีลงักา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางไป เมืองนูวาร่าเอลิยา “เมืององักฤษน้อยแห่งศรีลงักา” โดยรถไฟ  เมืองท่ีตัง้อยู่บนเนิน

เขาในประเทศศรีลงักา หมายถึง "เมืองบนท่ีราบ (ตารางท่ีดิน)" หรือ "เมืองแห่งแสง" เมืองนี้เป็นเมืองหลวง
ของเขตนูวาราเอลิยาซึง่มีภมิูทศันท่ี์งดงามและภมิูอากาศอบอุ่น มีความสงู 1,868 ม. (6,128 ฟุต) และถือ
เป็นสถานท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรบัการผลิตชาในศรีลงักา Pidurutalagala ซึง่เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในศรีลงักา 
Nuwara Eliya เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่มีอากาศอบอุน่และเย็นสบายซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในศรีลงักา   

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ HOTEL Jetwing St.Andrews หรือเทียบเท่า (นูวาร่า เอลิยา) 

วนัที่-7 นูวาร่า เอลิยา - กอลล ์ B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 

นําท่าน  ออกเดินทางสู่ กอลล ์ ระยะทาง 267 ก.ม. ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เป็นเมืองเก่าท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้
ปลายแหลมสดุของศรีลงักา เคยเป็นท่ีรูจ้กัในชือ่ คิมหะติตถะ ก่อนท่ีชาวโปรตเุกสจะมาถึงในศตวรรษท่ี 16 ท่ี
เป็นเมืองท่าของเกาะลงักา กอลลพ์ฒันาถึงจดุสงูในศตวรรษท่ี 18 กอ่นท่ีชาวองักฤษจะมายึดครอง นําท่านชม
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกส-ฮอลนัดา โบสถโ์ปรตุเกส ศิลปะบาโรค โบสถฮ์อลนัดา อาคาร
คลงัสินคา้ ตึกท่ีทําการบริษทัอีสตอิ์นเดีย ของฮอลนัดา ป้อมแห่งเมืองกอลลท่ี์ลอ้มรอบดว้ยป้อมปืน 14 ป้อม 
และกาํแพงท่ีแขง็แกรง่ ประดจุปราการกลางทะเล 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ใหท้่านไดน้ั่ง รถสามลอ้ ชมเขตมรดกโลกเมืองเกา่ของเมืองกอลล ์ (30 นาที) ที่มี 



 

บา้นเรือนแบบตะวนัตกโบราณ  แลว้แวะถ่ายรปูสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ 
ป้อมปืนใหญ่ ซึง่ถกูสรา้งโดยชาวดตัส ์ เม่ือศตวรรษท่ี 17 และปัจจบุนัหอนาฬิกาไดมี้การบูรณะและซอ่มแซม
ใหด้ใูหม่และทนัสมยัขึน้  

จากนัน้ นําชม ป้อมปราการเมืองกอลล ์ (Galle Fort) สรา้งขึน้ครัง้แรกโดยชาวโปรตเุกสสมยัเขา้ปกครองศรีลงักา
ในปี ศตวรรษท่ี 16  ซึง่เป็นยคุลา่อาณานิคม ในตอนแรกมีลกัษณะเป็นกาํแพงดินและรัว้ไมอ้ยู่บนหนา้ผา มี
หอคอย ทัง้หมด 3 แห่ง ต่อมาเม่ือชาวดตัชเ์ขา้มาปกครองก็ไดบู้รณะเป็นกําแพงหินแกรนิตท่ีแข็งแรงขึน้ 
และสรา้งหอคอยเพ่ิมเป็น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบเมือง โดย ณ ปัจจบุนั ป้อม
ปราการแห่งนี้เป็นป้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลืออยู่ในเอเชยี และไดถู้กบรรจใุหเ้ป็นหน่ึงใน มรดกโลกของ 
UNESCO อีกดว้ย ชม Stilt Fishing หรือท่ีเราตัง้ชือ่ใหว้่า การตกปลาแบบเหน่ียวเสาเอาเบ็ดหย่อน เอา
เสาปักลงไปแลว้คนก็เหน่ียวเสาไวแ้ลว้หย่อนเบ็ดลงไป แต่การจะปักเสาก็ตอ้งปักตรงท่ีมีแหล่งปลาชกุชมุ คน
เหน่ียวเสาก็จะหย่อนเบ็ดลงไป พอปลาฮุบเบ็ด ก็ตวดัเอาขึน้มาปลดตะขอจบัลงถงุใส่ปลา Stilt fishing เป็น
การตกปลาแบบดัง้เดิมของชาวศรีลงักา ชาวบา้นละแวกน้ียงัมีการตกปลาเลีย้งชพีดว้ยวิธนีี้ แตจ่ะตกกนัแตเ่ชา้
มืด สายๆก็กลบับา้น หรือไม่ก็ชว่งเย็นๆ  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ HERITANCE AHUNGALLA HOTEL หรือเทียบเท่า (กอลล)์ 
 

วนัที่-8 กอลล ์ - มาตาระ - โคลอมโบ B L D 
05.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมาตาระ  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง บริการ

อาหารเชา้แบบปิกนิก 



 

06.00 น. เดินทางถึง เมืองมาตาระ (Mattara) เมืองสดุฝ่ังมหาสมุทรใตสุ้ดของเกาะลงักา จดุท่ีชมุนุมของยกัษใ์หญ่
แห่งทอ้งสมุทร นําท่านล่องเรือชมวาฬ ท่ีพบไดบ้่อยนอกชายฝ่ังมาตาระ โดยเฉพาะหากท่านโชคดีจะได ้

เห็น วาฬสีน้ําเงิน (Blue Whale) ซึง่เป็นสตัวท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกปัจจบุนั ความยาวเม่ือโตเต็มท่ีอาจ
ยาวถึง 30 เมตร นํ้าหนักกวา่ 100 ตนั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู ่ โคลอมโบ ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง 

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นเมืองหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลงักา มีประชากร 642,163 คนเชือ่กนัว่าชือ่
โคลมัโบมาจากชือ่ภาษาสิงหลเดิมว่า โกโลนโตฏะ (Kolon thota) ซึง่แปลว่า "ท่าเรือริมแม่นํ้าแกฬณิ" 
หรือไม่ก็ โกละ-อมัพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง" อิบน ์ บะฏูเฏาะฮ ์ นัก
สาํรวจชาวโมร็อกโกไดเ้รียกวา่ กะลนัป ุ (Kalanpu) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 และตอ่มาชาวโปรตเุกสไดเ้รียกวา่   
โกลงบ ู (Colombo) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ HOTEL JETWING COMLOMBO SEVEN  หรือเทียบเท่า (โคลอมโบ) 

วนัที่-9 โคลอมโบ - กรุงเทพฯ B L D 
07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ วดักลัยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึง่ชาวศรีลงักาเชือ่ว่าเม่ือกว่า 

2,500 ปีมาแลว้ พระพุทธเจา้ทรงไดเ้คยเสด็จมาประทบัน่ังบนรตันบลัลงักท์องคํา ณ วดัแห่งนี้ และพระองค ์
ทรงเทศนโ์ปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี้ ท่ีน่ีมีตน้พระศรีมหาโพธิท่ี์ศกัดิสิ์ทธิ ์ ท่ีไดป้ลูกจากกิ่งตอน
ของตน้พระศรีมหาโพธิท่ี์เมืองอนุราชปุระ จากน้ันนําท่าน ชมเมืองโคลอมโบ ผ่านย่านธรุกิจสําคญั, ป้อม
ปราการ, ท่ีทําการตา่งๆ ฯลฯ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

นําท่าน เยี่ยมชมสถานที่ที่มีชือ่เสียงต่างๆของกรุงโคลอมโบ อาทิเชน่ Galle Face เป็นสวนสาธารณะริมทะเล
ขนาด 12 เอเคอร ์ ยาว 500 เมตร ตามแนวชายฝ่ังในใจกลางโคลมัโบ Viharamahadevi Park (ชือ่เดิม
คือ Victoria Park) เป็นสวนสาธารณะท่ีตัง้อยู่ในโคลมัโบติดกบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติศรีลงักา     
เป็นสวนสาธารณะท่ีเก่าแก่และใหญ่
ท่ีสุดของท่าเรือโคลมัโบ สวนแห่งนี้
ต ัง้อยู่ดา้นหนา้อาคารศาลาว่าการยุค
อาณานิคมซึ่งไดร้ ับการตั้งชื่อตาม 
Queen Viharamahadevi ซึง่เป็น
แม่ของ King Dutugamunu สวน
แห่งนี้สรา้งขึน้บนท่ีดินท่ีบริจาคใหก้บั
เมืองโคลมัโบโดย Charles Henry 
de Soysa ในชว่งการปกครองของ
องักฤษ ชม พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติแห่งโคลมัโบ ไดร้บัการ
ดแูลโดยกรมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติของ
รฐับาลกลาง พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้มีคอล
เล็กช ัน่ท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิงต่อศรี
ลงักาเชน่เครื่องราชกกธุภณัฑข์องประเทศรวมถึงบลัลงักแ์ละมงกฎุของพระราชากานดายานรวมทัง้การจดัแสดง
อื่น ๆ ท่ีเลา่เรื่องราวของศรีลงักาสมยัโบราณ ตึกเวิลดเ์ทรดเซน็เตอร ์ความสงู 152 เมตร 39 ช ัน้ WTCC 
เปิดทําการเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม  

จากนัน้ นําท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ หา้งโอเดลชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์ ศูนยร์วมแฟช ัน่ช ัน้นําของศรีลงักา แหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้ทนัสมยัชือ่ดงัของโคลอมโบ และ นําท่านชอ้ปป้ิงที่รา้น Noritake ซึง่เป็นรา้นขายเคร่ือง
ถว้ยกระเบือ้ง อนัเลื่องชือ่ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบั 

19.30 น.  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
 

วนัที่-10 โคลอมโบ - กรุงเทพฯ - - - 
 
01.30 น. ออกเดินทางไป กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลงักนัแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ UL406 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง 35 นาที 
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเขา้ช ัน้ 2) โดยสวสัดิภาพ 
 

             
*** รายการอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 

หมายเหตุ : 

1) เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2) บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สาํคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่
สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

 



 

“ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง  
รวม 60 USD ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

**หากท่านที่จะออกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่

ทุกคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปลี่ยน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการโปรแกรม: แกรนดศ์รีลงักา 10 วนั 8 คืน  

กาํหนดวนัเดินทาง อตัราคา่บริการ 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  พกัเดีย่วเพ่ิม 

14-25 พฤศจิกายน 2563 45,900.- 11,000.- 

หมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) กรุป๊เดินทางต ัง้แต่ 15-20 ท่านขึน้ไป 

การสํารองที่นั่ง   
1. *กรุณา ชําระเงินมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจําแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทําการ) 

2. การชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย
ก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือส่งหลกัฐาน
การโอนเงินของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 



 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 60 USD ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษอื่น(ถา้มี)  
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 



 

 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรด
สอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ 
ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดินทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกว่ากรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ 
นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สําหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 
1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)      
ความรบัผิดชอบ 
       ทางบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ   พรอ้มทัง้โรงแรม บริษทัจดันําเท่ียว
ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียว  จะไม่รบัผิดชอบใดๆ  ต่อการไดร้บับาดเจ็บ สูญหาย    
เสียหายหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความล่าชา้การยกเลิกเท่ียวบิน อุบติัเหตุ ภยัทางธรรมชาติ เหตุ
สดุวิสยั การปฏิบติัตามคาํสัง่เจา้พนักงานของรฐั การนัดหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 

           
 
 


