
 

 

 

คุณไอซ์ โทร. 0 2349 4199, 0802309889 ไลน์ไอดี: panorama04 
ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2562, 26-30 มถุินำยน 2562, 24-28 กรกฎำคม 2562 

ำน่ำเทีย่ว  
มรดกโลก



 

 

ศรีลงักำน่ำเทีย่ว 5 วนั 4 คืน 
โดยสำยกำรบินศรีลงักนั 

ศรีลงักำประเทศเลก็ๆ ในมหำสมุทรอนิเดยี มีวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ มรดกโลกที่โดดเด่น 

ธรรมชำตอิุดมสมบูรณ์ และววิทิวทัศน์สวยงำม ผู้คนมอีธัยำศัยไมตรีดงีำม รอยยิม้ที่เตม็ไปด้วย

ควำมจริงใจ เดนิทำงไม่ไกล บินแค่ 3 ช่ัวโมงกว่ำๆ 
ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2562, 26-30 มถุินำยน 2562, 24-28 กรกฎำคม 2562 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ-ดัมบูลละ-สิกริิยำ 

07.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S ส าหรับเช็คอินสายการบินศรีลงักนั (Sri 

Lankan Airline-UL) ชั้น4 ใกลก้บัทางเขา้ประตู 8 เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ 

อ านวยความสะดวก 

09.10 น.  ออกเดินทางสู่โคลอมโบ ประเทศศรีลงักำ โดย เท่ียวบินท่ี UL403 (3.20 ชัว่โมง) 

11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินบนัดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรีลงักา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 

1.30 ช.ม.)  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

13.30 น.  เดินทางสู่ดมับูลละ (130 ก.ม. 3 ช.ม.) 
16.30 น.  น าชม วดัถ ำ้ดัมบุลลำ (Dambulla Cave Temple) มรดกโลกในปี ค.ศ. 1991 พ.ศ.2534 ถือ

เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลงักา ภายในถ ้ามีพระพุทธรูปขนาดเท่าองคจ์ริงประดิษฐาน
อยูถึ่ง 153 องค ์แบ่งเป็นถ ้ายอ่ยจ านวน 5 ถ  ้าดว้ยกนัมีขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนัออกไป  

  จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม Fresco Water Villa หรือ Danawwa resort หรือเทียบเท่า 
  รับประทานอาหารเยน็ท่ีภตัตาคารในโรงแรม 



 

 

 

วนัทีส่อง สิกริิยำ - แคนดี ้

06.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม 
  เดินทางไปชมและถ่ายภาพ บริเวณภายนอกของพระราชวงัลอยฟ้าเมือง สิกิริยา ส าหรับ

ท่านท่ีไปไม่อยากไปสิกิริยา สามารถพกัผอ่นอยูใ่นโรงแรมท่ีพกั 
(ท่ำนทีต้่องกำรเข้ำชมภำยในและปีนขึน้เขำเพ่ือไปชมร่องรอยของพระรำชวงัลอยฟ้ำ ช ำระเงินเพิม่ $30.-) 

การเดินข้ึนยอดเขาสีหคีรี จะตอ้งเดินข้ึนบนัได 1,020 ขั้น 

 
  สิกริิยำ เป็นช่ือเมือง และเป็นท่ีตั้งพระราชวงัสิกิริยา บริเวณพระราชวงัมีคูน ้ากวา้งประมาณ 

10 เมตร ลอ้มรอบ 4 ดา้น เม่ือเดินผ่านก าแพงพระราชวงัเขา้ไปจะพบสระน ้ าขนาดใหญ่ 2 
สระ ท่ีกษตัริยใ์ชเ้ป็นท่ีส าหรับทรงพระส าราญกบัเหล่าสนม ก านลั ก่อนจะเขา้สู่อุทยานอนั



 

 

งดงามแต่ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยของซากปรักหักพงั ถัดจาก เขตพระรำชวัง เป็น
ทางเดินทอดยาวไปสู่บนัไดทางข้ึนภูเขา สีหคีรี หรือเขาสิงห์ ซ่ึงพระเจา้เทวานัมปิยติส
สะ เป็นผูต้ ั้งช่ือ จากลกัษณะของหินรูปสิงโต ในช่ือของ Lion Rock ซ่ึงปัจจุบนัเหลือแต่เทา้
สิงห์ 2 ขา้ง บนยอดเขาแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัลอยฟ้า ซ่ึงปัจจุบนัเหลือแต่ซาก
ปรักหกัพงั จะมีกเ็พียงสระน ้ าขนาดใหญ่เท่านั้นประวติัศาสตร์กล่าวไวว้่า พระเจ้ำกสัสปะ
ทรงสร้างสีหคีรีน้ีเป็นป้อมปราการและพระบรมมหาราชวงัเน่ืองจากอยู่บนท่ีสูง สามารถ
มองเห็นอาณาบริเวณของเมืองสิกิริยาไดท้ั้งเมืองทางเดินข้ึนชมพระราชวงัสิกิริยา สามารถ
เดินข้ึนบนัไดวนซ่ึงท าดว้ยเหลก็ ประมาณ 30 ขั้นจะถึงหลืบถ ้าเลก็ๆมีความยาวประมาณ 6 
เมตร หลืบถ ้าน้ีเองท่ีมีภาพเขียนสีเฟรสโกของเหล่านางอปัสรอนัเล่ืองลือ ท่ีมีอายมุากกว่า 
1,500 ปี ขุนเขำสีหคีรี ถูกทอดท้ิงเป็นเมืองร้างนานนบัศตวรรษ ตน้ไมใ้บหญา้ข้ึนปกคลุม
เป็นป่ารกชฏั เตม็ไปดว้ยสิงสาราสัตวน์านาชนิด จนถึงปี พ.ศ.1853 อดมัส์และเบเลย ์พร้อม
ดว้ยชาวพื้นเมืองอีก 2 คน ไดปี้นเขาข้ึนไปส ารวจและพบภาพจิตรกรรมฝาผนงั รัฐบาลศรี
ลงักาจึงไดเ้ขา้ไปอนุรักษไ์วเ้ป็นคร้ังแรก  

11.00 น.  เดินทางกลบัท่ีพกั เพื่อเช็กเอาท ์ถา้ท่านกลบัมาเร็วกจ็ะมีเวลาอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ 
12.00 น.  พร้อมกนัเช็กเอาท ์ออกเดินทางสู่เมืองแคนด้ี แวะชม ถ ำ้อลุวิหำร สถานท่ีท าสังคายนาคร้ัง

ท่ี 5 ในฝ่ายเถรวาท (คร้ังท่ี 2 ในศรีลงักา) มี
การจารึกบนัทึก พระไตรปิฎกลงในใบลาน
เป็นคร้ังแรกในพระพุทธศาสนา เม่ือ พ.ศ. 
443 (บางแห่งว่า พ.ศ.453) มีพระพุทธทัต
ตเถระ เป็นประธาน ประชุมสงฆ์พระ
อรหนัต ์1,000 รูป ใชเ้วลา 1 ปี จึงแลว้เสร็จ 

13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง 



 

 

บ่าย น าท่านชม สวนสมุนไพรศรีลงักำ เป็นสวนสมุนไพรท่ีไดร้วบรวมปลูกไวม้ากมาย อาทิ ตน้

อบเชย ตน้กระวาน ตน้กานพลู ตน้จนัทน์ 

ตน้โกโก ้ตน้วานิลลา ตน้ชา กาแฟ ตะไคร้ 

เป็นตน้ พร้อมมีป้ายบอกสรรพคุณก ากบั 

โดยมีผูเ้ช่ียวชาญน าชมและอธิบายเป็น

ภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑต่์าง 

ๆจากสมุนไพรจากธรรมชาติแท้ปลอด

สารเจือปนจ าหน่าย ผลิตภณัฑท่ี์ข้ืนช่ือของ

สวนสมุนไพรท่ีข้ึนช่ือ เช่น น ้ ายาปลูกผม

สกดัจากน ้ ามนัมะพร้าวคิงส์โคโคนทั หรือ

น ้ ายาสมุนไพรแกโ้รคไขขอ้เส่ือม โดยใน

อ ดีต เก า ะลัง ก า  เ ป็น เ มื อ ง ท่ี ส่ ง ออก

ส มุนไพร สู่ประ เ ทศทา ง ยุ โ ร ปแ ล ะ

ตะวนัออกกลางท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 

  ถึงแคนด้ี น าชมเมืองแคนดี้ ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็น
เมืองมรดกโลกของประเทศศรีลงักา เมือง
น้ีเคยเป็นท่ีมั่นสุดท้ายของกษตัริยสิ์งหล 
ก่อนการยกดินแดนใหก้บัจกัรวรรดิองักฤษ
ใน ค.ศ. 1815หลังจากท่ีได้ต่อต้านชาว
โปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสาม
ศตวรรษ เมืองแคนด้ี เดิมเรียกวา่ ‘ศิริวฒันา
นคร’ หรือ ‘สิงหขนัธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขนัธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เม่ือ
ต่างชาติเขา้ครองเมือง ขนัธะ จึงออกส าเนียงตามฝร่ังวา่ แคนดิ หรือ แคนด้ี 



 

 

น าชมวัดพระอุบำลี แคนดี้ ศรีลังกำ หรือ วัดบุปผำรำม ซ่ึงเป็นวดัท่ีพระอุบาลีจากกรุงศรี

อยธุยามาท าการบรรพชาใหภิ้กษุชาวศรี

ลงักาจุดเร่ิมตน้ของ“ลทัธิสยามวงศ”์ วดั

แ ห่ ง น้ี ถื อ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง

ความสัมพนัธ์อนัยาวนานของชาวไทย

และศรีลงักาบา้นพี่เมืองนอ้งกนั ชมกุฏิ 

หอ้งท างาน ขา้วของเคร่ืองใชข้องพระอุ

บาลีในสมยัท่ีท่านมาจ าพรรษาอยู่ท่ีประเทศศรีลงักาเพื่อช่วยกนัฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาท่ี

เส่ือมไปจากลงักา  

17.00 น.  น าชมการแสดงพื้นเมือง ระบ ำแคนดี ้ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศศรีลงักา 

18.30 น.  เขา้ท่ีพกัโรงแรม Oak Ray Regency หรือ Oak Ray Heritage หรือ เทียบเท่า  
  รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารในโรงแรม 
 

วนัทีส่ำม แคนดี-้กรำบพระเขีย้วแก้ว-กอลล์ 

05.30 น.  น าคณะเขา้กรำบนมัสกำรพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว  เมืองแคนด้ี ซ่ึงเป็นวดัใน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตั้ งอยู่ริมทะเลสาบกัณฏิ ประเทศศรีลังกา เป็นวัดท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้เบ้ืองต ่าขวาของพระพุทธเจา้ และมีส่วนใหเ้มืองแคนด้ีไดรั้บ 

  การข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยเูนสโก  



 

 

 
08.30 น.  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.30 น.  เดินทางสู่เมืองกอลล ์(220 ก.ม. 5 ช.ม.)  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง 
บ่าย  ชมเมืองกอลลซ่ึ์งตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตป้ลายแหลม สุดของศรีลงักา ห่างจากเมืองโค

ลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Gimhathiththa ก่อนท่ีชาว โปรตุเกสจะมาถึงใน
ศตวรรษท่ี 16 ท่ีเป็นเมืองท่าของเกาะ กอลล์พฒันาถึงจุดสูงในศตวรรษท่ี 18 ก่อนท่ีชาว 
องักฤษจะมาถึง 

  เดินทางสู่ วดัพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัเคยเสดจ็ ในคร้ังนั้นพระองคไ์ดส้ร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไวเ้ป็นท่ีระลึก  



 

 

  น าชมเขตมรดกโลกเมืองเก่า ของเมืองกอลล ์ท่ีมีบา้นเรือนแบบตะวนัตกโบราณ ชม The 
Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคาโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซ่ึงสร้างโดยชาวดตัส์เม่ือศตวรรษ
ท่ี17 และปัจจุบนั หอนาฬิกาไดมี้การบูรณะและ ซ่อมแซมใหดู้ใหม่และทนัสมยัข้ึน 

  เขา้ท่ีพกัโรงแรม The Palm หรือ Mermaid Beach หรือเทียบเท่า 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีส่ี่  กอลล์ - โคลอมโบ-วดัเกลำณยีะรำชมหำวหิำร-วดัคงคำรำม–สนำมบิน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่โคลอมโบ เมืองโคลมัโบ (130 ก.ม. 2 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมือง

หลวงของประเทศศรีลงักา เช่ือกนัวา่ช่ือโคลมัโบมาจากช่ือภาษาสิงหลเดิมวา่ โกโลนโตฏะ 

ซ่ึงแปลว่า "ท่าเรือริมแม่น ้ าแกฬณิ" หรือไม่ก็ โกละ-อมัพะ-โตฏะ แปลว่า "ท่าเรือท่ีมีตน้

มะม่วง" อิบน์ บะฏูเฏาะฮ ์นกัส ารวจชาวโมร็อกโกไดเ้รียกว่า กะลนัปุ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 

14 และต่อมาชาวโปรตุเกสไดเ้รียกวา่ โกลงบู  

น าชมวดัเกลาณียะราชมหาวิหาร วดัเก่าแก่สมยัพุทธกาล วดัแห่งน้ีมีความส าคญัต่อชาว

พุทธศรีลงักาเพราะเช่ือวา่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระอรหนัตท่ี์เป็นสาวกอีก 

500 รูป ไดเ้คยเสด็จมายงัวดัแห่งน้ีหลงัจากตรัสรู้ได ้8 ปีในวนัวิสาขบูชา ตามค าเชิญของ

เจา้ผูค้รองแควน้กลัยาณี ซ่ึงเป็นพญานาคนามวา่ มณีอคัขิกะ บริเวณวดัมีเจดียท์รงระฆงัคว  ่า

สีขาวขนาดใหญ่ซ่ึงชาวศรีลงักาเช่ือว่าเป็นพระเจดียท่ี์บรรจุพระแท่นบลัลงัคท่ี์พระสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เคยมาประทบั นมสัการพระพุทธรูปท่ีใตต้น้โพธ์ิท่ีถูกตอนก่ิงมาจาก

ตน้พระศรีมหาโพธ์ิเมืองอนุราธปุระ ก่ิงเบ้ืองขวาของตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพระพุทธเจา้

ทรงตรัสรู้จากประเทศอินเดีย 

 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

บ่าย น าชม วดัคงคำรำม เป็นสถานท่ีตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของประเทศศรี  

ลงักา รอบก าแพงวดัจะมีการประดบัดว้ย

พระพุทธรูปเรียงรายตามแนวขอบก าแพง 

โบสถห์ลงัใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูป

ปูนป้ันขนาดใหญ่ปางมารวิชัยสีเหลือง

สด ศิลปะแบบลังกา นอกจากน้ีย ัง มี

อาคารต่าง ๆ ท่ีเกบ็รักษาวตัถุโบราณและ

ส่ิงส าคญัทางศาสนาไวอี้กดว้ย  

 จากนั้นน าชม กรุงโคลมัโบ ผา่นชม รัฐสภากรุงโคลมัโบ ผา่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ,ยา่นท่ีพกั 

Cinnamon Garden, ท่ี ท า ก า ร ส ห

ราชอาณาจกัรในปัจจุบนั, กรมการทหาร, 

ผ่านถนนริมหาดเลียบชายฝ่ังทะเลไปยงั

ย่านตลาดนัด, วดัฮินดู (Hindu Temple) ,

โบสถค์ริสต ์(Dutch Wolvendhal Church) 

ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยชาวดตัชใ์นอดีตกาล, จตุัรัสอิสรภาพซ่ึงสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีระลึกในการ

ประกาศเอกราชของประเทศศรีลังกาหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราช

อาณาจกัรมากวา่ 150 ปี ผา่นชมความงาม หอนาฬิกาเก่าแก่ อายกุวา่ 100 ปี ส่ิงก่อสร้างและ

สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัอาณานิคม  



 

 

 น าชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมือง อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Odel ซ่ึงเปรียบเหมือนส่วนหน่ึงของมืองโค

ลอมโบ มีการเปรียบเทียบวา่หากไม่ไดไ้ปชอ้ปท่ี Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ ท่ีน่ี

มีสินคา้ทุกอยา่ง ทั้งขายปลีกและส่ง ร้านอาหารญ่ีปุ่น รวมทั้งอาหารท่ีน าเขา้จากต่างประทศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

20.00 น. เดินทางสู่ สนำมบินบันดำรำนำยเก ประเทศศรีลงักา  

 

วนัทีห้่ำ สนำมบินบันดำรำนำยเก(โคลอมโบ) - กรุงเทพฯ 

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน ์เทีย่วบินที ่UL402 

(ใชเ้วลาประมาณ 3.35 ชัว่โมง)  

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
ใบอนุญำตเลขที ่11/05334 

  



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2562, 26-30 มถุินำยน 2562, 24-28 กรกฎำคม 2562 
อตัรำค่ำใช้จ่ำย รำคต่อคน 

พกัหอ้ง 2 คน หรือ 3 คน ราคาต่อคน 25,900.- 

พกัคนเดียว 5,000.- 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับตามรายการโดยสายการบิน ศรีลังกัน ชั้นประหยดัแบบหมู่คณะ มีเง่ือนไข,ไม่

สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้

• ค่าธรรมเนียมสนามบิน และค่าธรรมเนียมน ้ ามนั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีช าระพร้อมตัว๋ โดยคิด ณ.วนัท่ี 1 

มีนาคม 62 เป็นจ านวนเงิน 5,690.-บาท  

• ค่าน ้าหนกักระเป๋าคนละ 30 กก. 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 

• โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว จ านวน 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

• ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถและ มคัคุเทศก ์คนละ 1,000.-บาท (กรุณาช าระท่ีสนามบินวนัเดินทาง) 

• ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศศรีลงักา 1,200 บาท (ไดรั้บการยกเวน้ ระหวา่ง 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2562) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

• ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

มาตรฐาน 

หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากมีผูร่้วมเดินทางนอ้งกวา่ 15 คน 

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเดินทำงและท ำวซ่ีำ 

1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายใุชง้านอีกไม่ต่อกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีก าหนดจะออกเดินทางออกจากศรีลงักา 

2. หนงัสือเดินทาง ฉบบัจริงท่ีมีหนา้วา่งอีกอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อยูใ่นสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่ฉีกขาดหรือมีร่องรอยการ

แกไ้ข (ใชใ้นวนัเดินทาง)  



 

 

ศรีลงักำน่ำเทีย่ว 5 วนั 4 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2562, 26-30 มถุินำยน 2562, 24-28 กรกฎำคม 2562 

กำรช ำระเงิน 

1. งวดแรกมดัจ าท่านละ  10,000.00 บาท  ภายใน 3 วนั หลงัจากจอง 

2. งวดสุดทา้ย ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ก่อนวนัเดินทาง 30 วนั 

รำยละเอยีดกำรโอนเงิน 

1. บญัชีออมทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์สาขาซอยลาซาล 

เลขท่ี    353-231283-2 

ช่ือบญัชี  โชติกา เก้ือนุ่น 

กำรยกเลกิและกำรคืนเงิน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากวา่ 45 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากวา่ 30 วนัเกบ็ค่าบริการทั้งหมด ร้อยละ 80 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัหรือนอ้ยกวา่ 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ทั้งหมด 

4. ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการถูกปฏิเสธจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
ของไทยและประเทศปลายทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 

  



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

กำรจอง คุณไอซ์ โทร 0 2349 4199 หรือ 08 0230 9889 e mail :panorama04@panorama.co.th  
รายการทัวร.์..........................................................วนัเดนิทาง............................................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .........................................................โทร............................................................ 

ไลน ์ไอด.ี..............................................................อเีมล.์................................................................. 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ

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

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

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
  

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

ท่านใดมีเท่ียวบินต่อเคร่ืองภายในประทศ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งน้ีเพื่อ

ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงการเดินทางกรณี

เกิดความผิดพลาดจากการบริการของสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบ

เท่ียวบินรวมกบัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่

นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) ผูจ้ ัดไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดใ้นทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด* 

โปรแกรมทวัร์น้ีไม่เหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีใชว้ลิแชร์ 

  



 

 

กำรเตรียมตัว 

1. อากาศท่ีศรีลงักามีเพียง 2 ฤดู คือร้อนกบัฝน เส้ือผา้ควรเลือกท่ีใส่สบาย ท่ีแคนด้ีซ่ึงเป็นเมืองบน

ภูเขาอาจจะมีอากาศเยน็ตอนกลางคืน เส้ือกนัหนาวบาง ๆ หรือผา้คลุมไหล่จะมีประโยชน์ รองเทา้

ท่ีใส่แลว้เดินสบาย จะตอ้งถอดรองเทา้ทุกคร้ังเวลาเขา้วดั ร่มกนัแดดกบัฝน แว่นตากนัแดด หมวก

ใส่ไดแ้ต่เวลาเขา้ศาสตร์สนสถานตอ้งถอด 

2. โปรดใส่ชุดขาวตลอดการเดินทาง (วนัท่ีเขา้พระราชวงัหลวงท่ีจะไหวพ้ระเข้ียวแกว้สุภาพสตรีหา้ม

ใส่เส้ือแขนกดุ คอลึกหรือเปิดไหล่ หรือ กระโปรงสั้น สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้นเส้ือยดื 

3. เงินท่ีใช่คือรูปีศรีลงักา เอาเงิน U$$ ไปแลกท่ีสนามบินศรีลงักาได ้

4. เวลาถ่ายรูปในสถานท่ีต่าง ๆ ชาวศรีลงักาจะไม่หันหลงัให้กบัพระพุทธรูป และชาวศรีลงักาถือ

เร่ืองน้ีมาก ดงันั้น เราไม่ควรหนัหลงัใหก้บัพระพุทธรูปเวลาถ่ายรูป 

5. ในการเขา้วงัหลวงเพื่อสักการะพระเข้ียวแกว้ เน่ืองจากมีการรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวดท่ี

พระราชวงั โปรดฟังและท าตามหวัหนา้ทวัร์อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงรายละเอียดจะแจง้บนรถทวัร์ต่อไป 

  



 

 

 


