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ศรีลงั กา 6 วัน 4 คืน “Spirit of Sri Lanka”

ราคาเสนอแพคเกจทัวร์ ศรีลงั กา 6 วัน 4 คืน “ Spirit of Sri Lanka ”
เดินทางได้ทุกวัน ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562

จานวนผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่าน

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน
(เดิ นทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย)

ผูใ้ หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ)
ราคาสาหรับผูใ้ หญ่ ต่อท่าน (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม 8,000 บาท

35,900.-/บาท
35,900.-/บาท

ราคาสาหรับเด็กตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท
ลูกค้าไม่ใช้ตวั ๋ ลด (-10,000) บาท
**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงั กา และ ทิป**
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม สิงหาคม 31 – 25622562 จ่ายเพิ่ม 1,700 บาท ต่อท่าน
เทศกาลแห่พระเขี้ ยวแก้ว วันที่ 5 – 15 สิ งหาคม 2562 บัตรเข้าชม จ่ายเพิ่ม 2,600 บาทต่อท่าน
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วันที่

ไฟล์ท

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่หนึ่ ง

UL403

สุวรรณภูมิ (BKK)

บันดารานายาเก (CMB)

09.00

11.00

วันที่หก

UL402

บันดารานายาเก(CMB)

สุวรรณภูมิ (BKK)

01:15

06:20

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ สนามบิน)สุวรรณภูมิ (– โคลัมโบ
วันที่หนึ่ ง
(สนามบินบันดารานัยเก) – อนุราธปุระ

วันที่สอง

อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดียร์ ุวนั เวลิ
– วัดเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา

วันที่สาม

สิกิริยา – มาตาเล – แคนดี้ – ระบาพื้นเมือง
แคนดี้ -วัดพระเขี้ยวแก้ว

วันที่สี่

แคนดี – รถไฟสาย โรแมนติค – เมืองนูวาร่า
เอลิยา – แคนดี้

วันที่หา้
วันที่หก

แคนดี – โคลัมโบ – วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร –
วัดคงคาราม – ช็อปปิ้ ง
โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

โรงแรม
Rajarata Hotel,
Palm Garden Village
(4*) หรื อระดับเดียวกัน
The Paradise Resort
Sigiriya Village Hotel,
Sorowwa Resort & Spa
(4*) หรื อระดับเดียวกัน
Royal Kandyan,
The Swiss Residence,
Thilanka Hotel
(4*) หรื อระดับเดียวกัน
Royal Kandyan,
The Swiss Residence,
Thilanka Hotel
(4*) หรื อระดับเดียวกัน

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
---
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วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – อนุราธปุระ
06.30 น. คณะทำกำรเช็ คอินด้วยตัวเองที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9
เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL)
09.00 น. ออกเดิ นทำงสู ่ สนามบิ นบันดารานัยเก ประเทศศรี ลงั กำ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่
UL403 (บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนักโหลดกระเป๋ า 23 กิ โลกรัม และกระเป๋ าสัมภาระ
ถื อขี้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)

11.00 น. ถึ งสนำมบิ นดำรำนัยเก (เวลาที่ ประเทศศรี ลังกา ช้ากว่าที่ ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทำงบริ ษัท
แนะนำให้ลูกค้ำทำกำรปรับนำฬิกำทันทีท่ ีไปถึ งเพื่ อควำมเข้ำใจที่ตรงกันเวลำนัดหมำย หลังผ่ำนพิ ธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมื อง รับกระเป๋ ำสัมภำระ และศุลกำกร ตัวแทนของบริ ษัท ชูป้ำยต้อนรับบริ เวณสนำมบิ น
จำกนัน้ นำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู ่ “เมือง เนกอมโบ”
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นเดิ นทำงสู ่เมื อง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) (ระยะทาง 170 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3 ชั่ว โมง 30 นาที ) ซึ่ งเคยเป็ นเมื อ งหลวงแห่ง แรกของประเทศศรี ล งั กำมี ห ลัก ฐำนทำง
ประวัติศำสตร์วำ่ พระพุทธศำสนำจำกอินเดียเข้ำมำตัง้ มัน่ ที่เมื องนี้ เมื องอนุ รำธปุระจึงเป็ นดิ นแดนโบรำณ
ที่หลำกหลำยไปด้วยสัญลัก ษณ์ทำงพระพุ ทธศำสนำตัง้ อยูท่ ำงทิ ศเหนื อของ กรุ งโคลัมโบ และยังเป็ น
ต้นกำเนิ ดของ พุทธศำสนำนิ กำยลังกำวงศ์ ที่ไทยรับเข้ำมำในสมัยสุโขทัย นำท่ำนเข้ำ เช็ คอิน ณ โรงแรม
ที่พกั และพักผ่อนตำมอัธยำศัย
คา่
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พักที่
 Rajarata Hotel, Palm Garden Village (4*) หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง
อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดียร์ ุวนั เวลิ – วัดเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา
เช้า
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม “วัดสุรุมุณิยะ” ที่สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 3 พระมหิ นท์อรหันต์ พระรำชโอรสของพระเจ้ำอโศก
มหำรำช เคยมำจำพรรษำที่วดั แห่งนี้ ภำยในวัดมีส่ ิ งสำคัญทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย
นมัสกำร ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งเชื่ อกัน ว่ำพระนำงเถรี สัง ฆมิ ตตำ พระรำชธิ ด ำของพระเจ้ำอโศก
มหำรำช ทรงผนวชเป็ นภิกษุ ณี นำหน่อต้นพระศรี มหำโพธิ์ ตน้ นี้ มำจำกพุทธคยำ ประเทศอินเดีย มำปลูก
ที่เมื องอนุ รำชปุระ เมื่ อปี พ.ศ. 235 มีอำยุกว่ำ 2500 ปี จึงถื อเป็ นต้นโพธิ์ ท่ ีเก่ำแก่ท่ ีสุดในโลก ขนำดของ
ต้
น
แ
ค
ร
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ะแกรนต้องใช้ไม้คำ้ ยันกิ่งก้ำนสำขำ พุทธศำสนิ กชนที่เลื่ อมใสจะเก็บใบของพระศรี มหำโพธิ์ กลับ ไปบูชำ
เพื่ อควำมเป็ นสิ ริมงคล ชม “เจดียร์ ุวนั เวลิ เจดียส์ ุวรรณมาลิ ก หรื อ มหาถูปา” สร้ำงขึ้นในสมัยพระ
เจ้ำเทวำนัมปิ ยติสสะที่มีควำมประสงค์สร้ำงพุทธสถำนอีกแห่งหนึ่ ง แต่ยงั สร้ำงไม่เสร็ จพระองค์ก็เสด็ จ
สวรรคตเสียก่อน จึงได้รับสร้ำงต่อโดยพระเจ้ำทุฎฐำคำมีนีอภัย โดยเจดียส์ ร้ำงเสร็ จในวันที่พระองค์เสด็ จ
สวรรคต สำหรับเจดียแ์ ห่งนี้ ถื อเป็ นต้นแบบของกำรสร้ำง องค์พระปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม นอกจำกนี้
ด้ำนนอกขององค์เจดียส์ ี ขำวยังมีชำ้ งปู นปั้น 362 เชื อก ประดับอยูร่ อบก ำแพง ซึ่ งต่อมำได้ก ลำยเป็ น
ต้นแบบของเจดียว์ ดั ช้ำงล้อม อำเภอศรี สชั นำลัย จังหวัดสุ โขทัย จำกนั้นทุกนำทุกท่ำนไป “วัดเชตุวนั ”
ที่ตงั้ ของเจดียอ์ งค์ใหญ่ท่ ีสุดในโลก สร้ำงในสมัยพระเจ้ำมหำเสนะ ตัวเจดียส์ ร้ำงด้วยอิฐแดง สู ง 122
เมตร นอกจำกนี้ รอบบริ เวณวัดยังหลงเหลื อซำกอำคำรโบรำณให้เห็ นทัง้ อำคำรที่ประดิ ษฐำนพระพุทธ
ปฏิมำ กุฏิพระ ที่สรงน้ำพระ ศำลำโรงธรรม อ่ำงเก็บน้ำ จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงเยี่ยมชมบริ เวณสถำนที่
โดยรอบเพื่ อเยี่ยมชมสิ่ งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ ในพื้ นที่มรดกโลก
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดิ นทำงสู ่เมื อง โปลอนนารูว่า (Polonnaruwa)
(ระยะทางประมาณ 100 กิ โลเมตร ใช้เ วลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตเมื องโบรำณโปลอนนำรู ว่ำ แห่ง
นี้ เคยเป็ นเมื องหลวงแห่งที่ 2 ที่มีอำยุ ยำวนำนประมำณ
200 ปี ของศรี ลัง กำ หลัง จำกที่ เมื อ งอนุ ร ำธปุ ร ะ
(Anuradhapura) ถูกทำลำยในปี คริ สต์ศกั รำช 993 และ
ได้ข้ ึ นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1982
หรื อ พ.ศ. 2525 เป็ นเมื องโบรำณที่ต งั้ อยู ่ริ มทะเลสำบ โดยภำยในเมื อ งโบรำณนั้นประกอบไปด้ว ย
สิ่ งก่อสร้ำงต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น สถำนที่ปรัก หัก พัง อุทยำน รู ปปั้ น วิ หำร และอื่ นๆอีก จำนวนมำก ชม
อนุสาวรี ยร์ ูปปั้ นของ "พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชที่ 1" (King ParakramabahuI) โดยรู ปปั้น
นัน้ อยูใ่ นเขตโปตดุลวิหำร ชม "วิ หารกลมวาฏะทาเค" (Polonnaruwa Vatadage) ซึ่ งภำยในวิ หำรมี
พระพุทธรู ปประดิ ษฐำนอยูห่ น้ำเจดียท์ งั้ 4 ทิศ พระพุทธรู ปครองจีวรไม่มีร้ ิ ว พระเกศำไม่ขมวด ซึ่ งถื อว่ำ
เป็ นตัวอย่ำงของสิ่ งก่อสร้ำงทำงพุ ทธศำสนำ ที่ได้รั บกำรเก็ บรัก ษำไว้ดีท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของเมื องโปลอน
นำรู วำ่ ชม "วิ หารสาวก หรื อ กัลวิ หาร" (Gal Vihara) ที่ถูกสร้ำงในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ำ
ปรำกรมพำหุ มหำรำชที่ 1 ภำยในนั้นเป็ นสถำนที่ท่ ีมีพระพุทธ รู ปแกะสลักจำกหิ นแกรนิ ตขนำดใหญ่ 4
องค์ ในอิริยำบทที่ตำ่ งกัน โดย องค์แรกเป็ น พระพุทธรูประทับนัง่ ปางสมาธิ องค์ท่ ีสองเป็ นพระพุทธรู ป
นั่งปำงสมำธิเช่นกัน แต่มีขนำดเล็กกว่ำองค์แรกถูกสลักไว้ในถำ้ ที่ขุดเจำะเข้ำไปในภูเขำ ประทับนั่งอยูบ่ น
บัลลังก์มีเทวดำอยูเ่ คียงข้ำง องค์ท่ ีสำมเป็ น พระพุทธรูปปางราพึงมี ความสูงถึ ง 7 เมตร และองค์ท่ ีส่ ี
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องค์สุดท้ำยเป็ น พระพุทธรูปปางปริ นิพพานมี ข นาดยาวถึ ง 14 เมตร จำกนั้นเดิ นทำงต่อสู ่เมื อง
สิ กิริยำ เช็คอิน ณ โรงแรมที่พกั และพักผ่อนตำมอัธยำศัย

คา่
พักที่
วันที่สาม

บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
 The Paradise Resort & Spa, Sigiriya Village Hotel, Sorowwa Resort & Spa (4*) หรือ
ระดับเดียวกัน
สิกิริยา – มาตาเล – แคนดี้ – ระบาพื้นเมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว

OPTIONAL 1 : **โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **สำหรับท่ำนใดที่สนใจสัมผัสประสบกำรณ์ ขึ้น
บอลลูน เพื่ อชมควำมสวยงำมของเขำสิ กิริยำยำมรุ ่งเช้ำ จำกมุมสูงที่หำชมได้ยำก โปรแกรมจะออกจำกที่
พัก ประมำณ 05.00 น. โดยมีร ถท้องถิ่ นมำรับไปขึ้ นบอลลูน โดยใช้เวลำอยูบ่ นบอลลูนประมำณ 1
ชัว่ โมง สำมำรถแจ้งกับไกด์ลว่ งหน้ำก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน (ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติ มในการขึ้ นบอลลูนอยูท่ ี่ ท่าน
ละ USD220 ไม่รวมอยูใ่ นค่ำทัวร์ หำกลูกค้ำสนใจ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมโดยตรงกับไกด์ท่ ีดูแล)
เช้า
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม เขาสิ กิริยา (Sigiriya Rock) ให้ทำ่ นได้ถำ่ ยรู ป
ด้ำ นหน้ำ เพื่ อเป็ นที่ ระลึ ก ยอดเขาสิ กิ ริ ย า นั บ เป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์แห่งเกำะนี้ ที่รูจ้ กั กันดีในชื่ อ Lion Rock หรื อ แท่น
ศิลำรำชสีห์ โดยกำรเดินขึ้นบันได 2,200 ขัน้ ระหว่ำงทำงขึ้น
เขำ ท่ำนจะได้ช มภำพเขีย นสี เ ฟรสโก เป็ นภำพนำงอัปสร
สวรรค์ท่ ีมีอำยุพนั กว่ำปี และถูก จัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลก ชมป้อมปรำกำร หรื อ ประตูสิงโต เมื่ อขึ้นถึ งบริ เวณยอด
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เขำ จะพบซำกปรักหักพังของพระรำชวังในอดีต อ่ำงเก็บน้ำ โบรำณและวิวทิวทัศน์ของเมื องสิ กิริยำ
OPTIONAL 2 : (ค่ำธรรมเนี ยมบัตรผ่ำนเข้ำอุทยำน ท่ำนละ USD30 ไม่รวมอยูใ่ นค่ำทัวร์หำกลูกค้ำสนใจขึ้นเขำสิ
กิริยำ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมกับไกด์ หรื อซื้ อโดยตรงได้ท่ หี อ้ งจำหน่ำยตัว๋ )
จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู ่ มาตาเล (Matalay) (ระยะทาง
ประมาณ 65 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที ) ชมสวนสมุนไพรที่ได้รวบรวมปลูกไว้มำกมำย อำทิ
ต้นอบเชย ต้นกระวำน ต้นกำนพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ ต้น
วำนิ ลลำ ต้น ชำ กำแฟ ตะไคร้ เป็ นต้น พร้อมมี ป้ำยบอก
สรรพคุ ณก ำกับ โดยมีผู เ้ ชี่ ยวชำญน ำชมและอธิ บ ำยเป็ น
ภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆจำกสมุนไพร
จำกธรรมชำติ แท้ปลอดสำรเจื อปนจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ท่ ีข้ ื
นชื่ อของสวนสมุนไพรในเมื อง Matale ที่ข้ ึนชื่ อ เช่น น้ำยำปลูกผมสกัดจำกน้ำมันพะพร้ำวคิงส์โคโคนัท
หรื อน้ำยำสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่ อม โดยในอดีตเกำะลังกำ เป็ นเมื องที่ส่งออกสมุนไพรสู ่ประเทศทำง
ยุโรปและตะวันออกกลำงที่สำคัญแห่งหนึ่ งของโลก
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ เดินทำงต่อไปยัง เมืองแคนดี้ (Kandy) (ระยะทาง
ประมาณ 45 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เข้ำสูท่ ่ พี กั เพื่ อทำกำรเช็คอินโรงแรม และเปลี่ยนชุด ทุกท่าน
กรุ ณาแต่งชุดสี ขาว ปิ ดมิ ดชิ ดทัง้ ชุดเท่านัน้ ชมกำรแสดง
“โชว์ระบาพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน” หรื อ Kandyan
dance โชว์ประมำณ 1 ชัว่ โมง เป็ นกำรแสดงพื้ นเมื องของ
เมื องแคนดี้ ที่มีช่ ื อเสียง ในประเทศศรี ลงั กำ โดยระบำแคนดี้
มีลกั ษณะของกำรแสดงแบบเข้มแข็ง มีกำรตีลงั กำ
ผสมผสำนกับกำยกรรม ใช้เครื่ องดนตรี ประเภท
กลอง เป็ นหลัก เน้นกำรดนตรี ในจังหวะสนุ กสนำน
ครึ กครื้ น นอกจำกนั้ น คุ ณ ยัง จะได้ช มควำม
สวยงำมขอบชุ ด แต่ง กำยที่ มี เอกลัก ษณ์ ที่ มีสี สัน
และมี ว ัส ดุ ท่ ี มี เ สี ย ง พวกกระดิ่ ง ซึ่ งช่ว ยส่ ง เสี ย ง
สอดคล้องไปกับดนตรี ประกอบกำรแสดง จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสักกำระ วัดพระเขี้ ยวแก้ว (Temple of
the Tooth Relic) ทุกท่านแต่งชุ ดสี ขาวทัง้ ชุดเท่านัน้ เพื่ อพิ ธีกรรมทำงศำสนำ วัดแห่งนี้ เป็ นสถำนที่
ประดิษฐำน พระทันตธำตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำหรื อ ที่รูจ้ กั กันในนำม พระบรมธำตุเขี้ยว
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แก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรำกฏบนโลกมนุ ษย์ โดยมีหลักฐำนรองรับควำมถูกต้องตรงตำมพระคัมภีร์มหำวงศ์
ด้วยว่ำพระทันตธำตุหลังจำกกำรถวำยพระเพลิงพุทธสรี ระ มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 องค์ นับตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 9
พระเขี้ยวแก้วได้ ประดิษฐำนอยูบ่ นแผ่นดินแห่งนี้ มำโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถำนที่อ่ ืนเลย
คา่
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พักที่
 Royal Kandyan, The Swiss Residence, Thilanka Hotel, หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สี่
วัดพระเขี้ยวแก้ว – แคนดี – รถไฟสายโรแมนติค – นูวาร่า เอลิยา – ไร่ชา – แคนดี้
เช้า
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น ำท่ำ นขึ้ นรถไฟสายโรแมนติ ค ของศรี ลัง กำ จำก
สถานี เ มื อ งแคนดี้ สู ่ สถานี เ มื อ งนู ว าร่ า เอลิ ย า
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยวิ วบรรยำกำศสองข้ำง
ทำงของเส้นทำงรถไฟสำยนี้ ที่ยงั คงควำมเป็ น ธรรมชำติ
ไว้ได้เป็ นอย่ำงดี และเริ่ มเป็ นที่รูจ้ กั และเป็ นที่นิยมมำก
ขึ้นในหมูน่ ักเดิ นทำงชำวยุโรปที่ชอบกำรนั่งรถไฟ ระบบ
ขนส่งทำงรถไฟในศรี ลงั กำนัน้ เริ่ มต้นในปี 1864 โดยรัฐบำลอังกฤษสร้ำงไว้เพื่ อใช้ในกำรขนส่งใบชำ และ
กำแฟจำกยอดเขำ มุง่ สูเ่ มื องหลวงโคลัมโบ ดังนั้นระหว่ำงทำงเรำก็จะได้ผำ่ นไร่ชำบนเนิ นเขำ ป่ ำไม้เขียว
ขจี สะพำนข้ำมแม่น้ำกลำงหุบเขำ และทิวทัศน์ชนบทแบบศรี ลงั กำ
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมบรรยำกำศ เมื องนูวาร่ า เอลิ ยา (Nuwara
Eliya) เมื องเล็ก ที่ซอ่ นตัวอยูบ่ นหุ บเขำ และ ได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำ “ลิ ตเติ้ล อิ งแลนด์” (Little England)
อดีตเมื องตำกอำกำศของชำว อังกฤษ สมัยที่ประเทศศรี
ลังกำ ยังอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของอังกฤษ สัมผัส กลิ่น
อำยเมื อ งจ ำลองของอัง กฤษ อำทิ ตึ ก รำมบ้ำ นช่อ งที่
สร้ำงในสไตล์องั กฤษยุคสมัยพระรำชิ นีแอนน์ ไปรษณี ย ์
ที่มีฉำกหลังอันงดงำมตัง้ อยูก่ บั เทื อกเขำหุ บ เขำน้ำตก
และ วิ ว ที่ เต็ มไปด้ว ยควำมงดงำมของไร่ ช ำซึ่ งเป็ นต้น
ก ำเนิ ด ของชำ Ceylon ชำที่ ได้รั บ กำรขนำนนำมว่ำ มี
คุณภำพดี ติดอันดับ โลก จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงกลับ สู ่
เมื องแคนดี้ ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะชมไร่ชำ-โรงงำนผลิต
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ชำ เข้ำชมกระบวนกำรผลิตชำที่ข้ ึนชื่ อในโรงงำน เชิญท่ำนอิสระพักผ่อน ณ ไร่ชำ ทดลองจิบชำพร้อมดื่ ม
ด่ ำกับธรรมชำติ และถ่ำยรู ปเป็ นที่ร ะลึ ก หรื อเลื อกซื้ อของฝำก ชำซี ลอน อันเลื่ องชื่ อที่มีให้ทำ่ นเลื อก
มำกมำย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงกลับสู เ่ มื องแคนดี้
คา่
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำร ภำยในโรงแรมที่พกั
พักที่
 Royal Kandyan, The Swiss Residence หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
แคนดี – โคลัมโบ – วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – ช็อปปิ้ ง
เช้า
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำคณะเดิ นทำงสู ่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo)
เมื องหลวงของประเทศศรี ลงั กำ (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 3ชั่วโมง 30 นาที ) โคลัมโบ มำจำกชื่ อ
ภำษำสิ ง หลเดิ ม ว่ำ โคลาอัม บาโทตา (Kola-AmbaThata) แปลว่า ท่าเรื อที่ มีตน้ มะม่วง ในคริ สต์ศตวรรษที่
14 ชำวโปรตุเกสดัดแปลงชื่ อนี้ เพื่ อเป็ นเกียรติ แก่ คริ สโต
เฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็ นเมื องหลวงและเขตเศรษฐกิ จสำคัญ ในปั จจุบนั เป็ นเมื องใหญ่ท่ ีสุดของ
ประเทศศรี ลงั กำ มีอำณำเขตติดชำยฝั่ง มหำสมุทรอินเดี ย ยำวประมำณ 14 กิ โลเมตร ชำวสิ งหลเรี ยก
โคลัมโบว่ำ “โคลอมบำ” ในช่วงที่ประเทศศรี ลงั กำได้ตกเป็ นเมื องขึ้นของอังกฤษเมื่ อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำ
ให้โคลัมโบได้กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรติดต่อค้ำขำย
น ำท่ำ นชม “วัด กัล ยาณี ร าชมหาวิ ห าร” (Kelaniya
Temple) ซึ่ งชำวศรี ลงั กำเชื่ อว่ำเมื่ อกว่ำ 2,500 ปี มำแล้ว
พระพุทธเจ้ำได้เคยเสด็ จมำประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำ
ที่วดั แห่งนี้ และพระพุทธเจ้ำได้ทรงเทศน์โปรดชำวสิ งหลเป็ น
ครั้งแรกยังสถำนที่น้ ี จึงได้มีกำรก่อพระเจดียค์ รอบบัลลังก์
ทองคำนั้นไว้ ภำยในวิ หำร มีภำพเขียนแสดงเรื่ องรำวต่ำงๆ
ทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย ให้ทำ่ นใด้ชม
กลางวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนขับรถชมเมื องโคลัมโบ ผ่ านชมอาคารที่ ร ะลึ กการ
ประกาศอิ สระภาพ Independence Memorial Hall
สร้ำงขึ้นเพื่ อเป็ นสัญญำลักษณ์ของศรี ลงั กำที่ได้รับเอกรำช
จำกอังกฤษเมื่ อปี พศ. 2491 หลังจำกที่เป็ นอำณำนิ คมของ
ต่ำงชำติมำเกื อบ 500 ปี ในกำรสร้ำงอำคำร นำยรัฐมนตรี
Senanayaka ของ ศรี ลงั กำ ซึ่ งต้องกำรให้เป็ นอำคำรที่
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คา่

ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ไปตลอดกำล และปัจจุบนั บริ เวณสวนโดยรอบจะเป็ นที่พกั ผ่อน ออกกำลัง
กำยของชำวโคลอมโบ ชม “วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อันเป็ นที่สงั ฆกรรม ชมรู ปปั้น
สลักปูนอันสวยงำมในวิหำรและโรงเรี ยนพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งแรกของศรี ลงั กำ ภำยในพระอุโบสถ
ประดิ ษฐำนพระพุทธรู ปปำงมำรวิ ชยั สี เหลื องสดใสและประกอบไปด้วยภำพจิ ตรกรรมฝำผนังอันงดงำม
นอกจำกนัน้ ที่วดั นี้ ยังมีอำคำรที่เก็บรักษำโบรำณวัตถุและสิ่ งมีคำ่ ต่ำงๆมำกมำยทำงศำสนำ
และ ผ่ำนชม วิ หารกลางน้า ซึ่ งรอบๆวิ หำรมีพระพุทธรู ป
มำกมำยที่นำมำจำกประเทศไทย อิสระช้อปปิ้ งที่ โอเดล
Odel Fashion Store ซึ่งเปรี ยบเหมื อนส่วนหนึ่ งของมื องโค
ลอมโบ มี ก ำรเปรี ยบเที ย บว่ำ หำกไม่ไ ด้ไ ปช้อ ปที่ Odel
เหมื อนเดิ นทำงไม่ถึ งโคลอมโบ ที่น่ ี มีสินค้ำทุกอย่ำง ทัง้ ขำย
ปลีกและส่ง ร้ำนอำหำรญี่ป่ ุน รวมทัง้ อำหำรที่นำเข้ำจำกต่ำง
ประทศ จำกนั้นนำท่ำนช็ อปปิ้ งต่อที่ อิ นดี เพ็ นเด๊นซ์ อาร์
เขต Arcade Independence Square ศูนย์กำรค้ำครบ
วงจร ทันสมัย แห่งใหม่ใจกลำงกรุ งโคลอมโบ รวมกำรบริ กำร
ทุก อย่ำ งที่ ลูก ค้ำ ต้อ งกำรเช่น ภัต ตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ ทัง้ ในและต่ำงประเทศ
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินบันดำรำนัยเก เพื่ อเช็คอิน ไฟล์ท UL402 กลับสูก่ รุ งเทพฯ

วันที่หก
ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
01.15 น. ออกเดินทำงกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเที่ยวบินที่ UL402
(บริ การอาหารร้อนและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมน้าหนัก โหลดกระเป๋ า 23 กิ โลกรั ม และกระเป๋ าสัมภาระถื อ
ขี้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้ นไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
**************** End of Program ******************
****โปรแกรมอาจมี การเปลี่ ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง ทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการและน้ าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงที่ระบุตามรายการ
สาหรับคณะที่เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีบริ การหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริ ป
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงินคุม้ ครอง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด เป็ นต้น
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าบริ การยืน่ และค่าธรรมเนียมวีซ่าศรี ลงั กา (E-VISA) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 1500 บาท
ทั้งนี้ทางประเทศศรี ลงั กา ได้มีประกาศทดลองยกเลิกวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทาง สัญชาติไทย เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2562 จนถึง เป็ นการชัว่ คราว เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า สาเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ
ควรมีหน้าว่างขั้นต่า สองหน้า
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 30 US ดอลล่ าห์ ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง







 ค่าทิปกรณี มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นตา่ 600 บาท ต่อท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินท่ านละ 10,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30 วัน
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเว้นกรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว เก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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หมายเหตุ











ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรื อ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 20 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิด ชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุก ารณ์ ทางการเมือง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่ าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ บริ ษทั ฯ
จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้
บริ การใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

